'Je doet het
vooral voor de
bodem en de
aarde'
			
			

In januari 2013 overleed Paul Bijl, boer op de
Noorderhoeve. Paul was al langer ongeneeslijk ziek en hoopte op een harttransplantatie. Hij genoot iedere dag van het leven en
de boerderij. Kort voor zijn overlijden verscheen een interview met hem in Dynamisch
Perspectief (DP2012-5).
Paul was geboren in het boerendorp Heerjansdam, als oudste zoon in het gezin van de
‘bovenmeester’ en zijn moeder was hem heel
vaak kwijt. Hij was ondernemend en was dan
te vinden op de boerderijen tussen de koeien.
Voor Paul gold zeker dat hij als puber al geraakt was door de biologisch-dynamische
landbouw. Op zijn 17de stond hij al op de
markt biologische broden te verkopen. Ook
Hannelore Speelman kocht in die tijd bij hem
een broodje: het begin van hun relatie. “Dat
doe je niet voor je gezondheid, al is dat meegenomen”, legde hij haar uit, “maar je doet
het vooral voor de bodem, de aarde en de
boeren. De wereld gaat er heel anders uitzien
als er meer biologische landbouw is ...”
Als werkstudent Nederlands en Geschiedenis werkte hij in de bio-winkel de Knollentuin in Nijmegen. In een collectief zocht hij
naar nieuwe samenwerkingsvormen. Paul
hield van het nieuwe, ook in de kunst, dans
en muziek. In de weekenden verdiepte hij

Henk Weinredere,

'Ik ben gewoon
Paul Bijl,
boer van de Noorderhoeve

zich in de maatschappelijke driegeleding en
de BD-landbouw. Voor dat laatste volgde
hij enthousiast de pas opgezette deeltijdopleiding op Warmonderhof. Achtereenvolgens in Heerewaarden, bij Steenwijk en
op Camphill Het Maartenhuis- Texel werd
er geboerd. Voor menig jonge medewerker,
bewoner of kind was Paul in die tijd een
inspirerend voorbeeld, een vaderfiguur die
geborgenheid en ruimte voor ontwikkeling
bood. Inmiddels genoot hij van het vaderschap in een gezin met vier dochters. Toch
miste hij de landbouw als dragende impuls.
Toen De Noorderhoeve hem en Hannelore
vroeg voor de veehouderij en voor de professionalisering van de zorg, viel voor hem
alles op zijn plek en kon hij zijn ideaal echt
verwezenlijken. Het werd, later ook als
Camphill, een prachtige BD-zorgboerderij.
Paul heeft de Noorderhoeve groeiend en in
vertrouwen achtergelaten.
Oebele van der Lei, namens De Noorderhoeve

Henk wordt geboren op de dag voor kerst
in een ziekenhuis waar nonnen de zusters
zijn. Hij groeit samen met een oudere en
jongere broer op tot een vrolijk kind. Het
trio is sportief. Schaatsen wordt de passie van Henk. Als puber neemt hij geen
genoegen met ‘dat doen we altijd al zo’.
Thema’s voor hem zijn vooral eerlijkheid,
vrijheid, gezondheid en bewustzijn voor
het milieu. Henk zet zich hier volledig
voor in, kleedt zich navenant, is vegetariër en is bij vele protestacties aanwezig.

'Zet

Gert Nieboer,
leraar Warmonderhof
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boer van het Blauwe Huis

Henk'

Die acties zijn toekomstbepalend geweest
voor ons denken over milieuvraagstukken.
Met de opkomende levensvraag begint zich
bij Henk de passie voor muziek te ontwikkelen; in die tijd harde muziek met keiharde maar wel duidelijke - woorden. Henk is geen
type voor leren op school, wel voor leren in
de praktijk. Niet praten maar doen, hij werkt
altijd wel ergens heel hard om zijn leven op
zijn manier en op eigen kracht vorm te geven.
Henk ontdekt - naar hij later zegt ‘logisch
natuurlijk’ - de biologisch-dynamische
landbouw als antwoord op de levensvraag
die hem gesteld werd. Werken met mensen,
de aarde, de planten en de dieren wordt definitief zijn leven. Zo wordt Henk ‘de boer
van Het Blauwe Huis’. Daar ontmoet ik hem,
ruim 21 jaar geleden. Een jonge man, sterk,

M E M O R I A M
gezond, bruine kop door het buitenwerk. Hij
stelt zich voor met de legendarische woorden: “Ik ben gewoon Henk” en “Ik wil samen met Jan Kees graag verder werk’n aan
Het Blauwe Huis”. En dat doet Henk in alles,
altijd en overal. Zijn passies komen samen:
muziek, schaatsen, landbouw, maar vooral
dieren en mensen.
Henk is voor jongeren een oervader en oermoeder tegelijk, een sociaal-pedagogisch
natuurtalent. Laatste muziektip van Henk:
Coldplay, The Scientist. ‘I’m going back to
the start’.
We missen Henk, maar weten door hem hoe
dat moet. Kijk en Leef!
John de Brabander,
namens Stichting Het Blauwe Huis

je vrijheid in voor je ontwikkeling'
Op 7 februari is Gert Nieboer overleden als
gevolg van hartproblemen. Dit gebeurde
op school in het bijzijn van studenten en
medewerkers en was dus in meerdere opzichten een aangrijpend gebeuren met veel
nawerking. Gert werkte op Warmonderhof
sinds 2001. Hij heeft in zijn lessen met veel
klassen de diepere achtergronden van antroposofie, mensontwikkeling en kosmos
besproken. Elke nacht las hij een uur in de
boekwerken die hij als basis gebruikte, op
die manier een schat aan brede kennis verzamelend.
Hij heeft met veel zorg en zeer betrouwbaar de rol van klassenleraar vervuld en
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de persoonlijke gesprekken met studenten
gevoerd. ‘Zijn’ eerste klas denkt nog terug
aan de intense oproep die Gert in de les aan
de studenten deed op de dag van zijn dood:
‘Zet de vrijheid die jullie hebben – die we
allemaal hebben – in voor je ontwikkeling.’
De dood en het leven waren een vast thema;
voor veel studenten wel een heftig deel in
zijn lessen. Het is een bijzondere gedachte
dat hij nu dus weet hoe het na het leven
verder gaat, als het ware kan controleren of
zijn beelden kloppen…
De spelen en andere rituelen, zoals de stille
maaltijd, waren voor Gert een essentieel onderdeel van de opleiding. Hij heeft daar met

veel passie aan bijgedragen, onder andere
als regisseur. Kerst en Pasen waren voor hem
heel speciale momenten in het jaar. Daarnaast kenmerkte hem de interesse in alles
wat groen is en groeit, vooral wanneer het in
de knop of in het kiemplantstadium is en het
een uitdaging wordt om het te herkennen.
Met vrijwel alle studenten en medewerkers
zijn we naar de begrafenis geweest waar het
Warmonderhofkoor ook heeft gezongen. Een
mooi afscheid wat blijkbaar zo moest zijn,
maar waar we niet aan toe waren.
Ruud Hendriks, namens medewerkers en
studenten van Warmonderhof

Boekbespreking
4000 jaar
kringlooplandbouw
Verslag van een reis in
1909 door China, Korea
en Japan. F.H. King.
Vertaling en bewerking
Sietz Leeflang.
Uitgeverij Eburon.
280 pag. €24,50
Tekst: Jan JC Saal
Een boek met deze titel kan eigenlijk alleen over China gaan.
Alleen daar is een cultuur te vinden die zo lang teruggaat. Het
boek is gebaseerd op het reisverslag van F.H. King van de studiereis die hij in 1909 maakte. King
was geïnteresseerd in de boeren
en beschreef en fotografeerde
alles wat hij tegenkwam. Dit
verslag is bewerkt en vertaald
door Sietz Leeflang, oprichter
van De Kleine Aarde in Boxtel.
Het boek neemt ons mee naar
de agrarische cultuur in China,
die in 1909 nog niet was gemoderniseerd en waarin het werk
gewoon door mensen werd gedaan. De Chinezen bedreven hun

landbouw al 4000 jaar ongeveer
op dezelfde manier. De schrijver
wil ons laten zien op welke manier die landbouw zo duurzaam
kon zijn, dat in die 4000 jaar
het land eigenlijk alleen maar
vruchtbaarder is geworden. De
roofbouw op de aarde dateert
pas van de eeuw daarna.
Door de afwezigheid van kunstmest werd alle aanwezige mest
tot het uiterste benut. Dat werd
gerealiseerd door deze te composteren. Eigenlijk blijkt uit het
hele boek dat de Chinezen in die
tijd heel veel verstand hadden
van composteren. Daar kunnen
we ook nu nog van leren.
Zij hadden bijvoorbeeld in de
gaten dat bagger uit de sloten,

gecombineerd met groen- en
houtafval en mest, een geweldige compost als eindproduct gaf.
Het is onvoorstelbaar, met hoeveel handwerk de sloten werden
uitgebaggerd en het composteringsproces werd volvoerd. Daar
bleef het echter niet bij. Om nog
meer vruchtbare bagger te verkrijgen, werd na het baggeren
weer nieuwe grond in de sloten
gegooid, zodat ook het volgende
jaar weer vruchtbare bagger kon
worden geoogst.
Een ander voorbeeld is dat de
menselijke urine en fecaliën elke
ochtend werden opgehaald in
dorpen en steden (nachtaarde) en vervolgens ook in het
composteringsproces werden
gebruikt. Een werkje waar we
in onze tijd toch erg tegenop
zouden zien.
Tenslotte kun je je het hele
boek verbazen over het fenomeen dat, zeker in China,
vele handen licht werk maken. Onvoorstelbaar wat met
gewoon handkracht allemaal
gedaan kan worden!
Het boek staat vol met foto’s
uit die tijd en Sietz Leeflang
heeft veel uitleg tussenge-

voegd. Zo wilde een Japanse
boer Masanobu Fukuoka geen
diepe grondbewerkingen toepassen. Leeflang vertelt hierbij
dat biologische en gangbare
boeren tegenwoordig ook vaker
streven naar lichtere grondbewerking om het bodemleven niet
onnodig te verstoren en gronderosie te voorkomen. Hij voegt toe
dat in 2009 in Nederland een
beweging is ontstaan voor 'niet
kerende grondbewerking' (NKG).
Mede door deze koppeling naar
de huidige tijd is het een heel
leesbaar boek geworden.

Phileen’s
column
SCHARRELKIP
Mijn drie kippen lopen los op
het erf. Ze zijn de hele dag
druk bezig met pikken, fladderen en scharrelen. Toen ik nog
niet beter wist, kon ik enorm
genieten van mijn hennen die
zo tevreden rondscharrelden.
Maar nu kijk ik er toch even
anders naar. ‘Wageningen’
heeft namelijk ontdekt dat biologische scharrelkippen het
milieu meer vervuilen dan de
plofkippen in een industriële
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Herdruk
‘Bodemgezondheid’
na 65 jaar

De Hommelsjamaan
Kruip in de vacht van een hommel
en beleef de wind aan je vleugels
als vloeiende nectar
stromende uit de kelk van
oneindige beleving

Het Netwerk Vitale Landbouw en
Voeding heeft een in 1948 verschenen brochure over Bodemgezondheid opnieuw uitgegeven (30 pag.).
De tekst is geschreven door de arts
Frits Gouwe en is aangevuld met hedendaagse informatie. Gouwe
wijst op het grote belang van het bodemleven en hoe dat is te
herstellen. Hij waarschuwt dat de verdwijning van organische stof
uit de bodem grote gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen.
Bestellen kan via info@nvlv.nl. Het kost € 5 plus €2,10 verzendkosten.
Tekst en foto: Sjoerd Bonnema

megastal. De geleerden hebben
berekend dat per kilo industriële
kip minder grondstof en energie
nodig is dan voor een kilo biokip. Nou, dat klopt: als ik naar
mijn kippen kijk, zie ik het voor
mijn eigen ogen gebeuren. Die
kippen van mij verbruiken met
hun gefladder en gescharrel een
hoop extra energie. Terwijl hun
industriële soortgenoten nauwelijks bewegen, met zijn twintigen op een vierkante meter.
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Dat scheelt een heleboel voer.
En met dat voer wil je juist zo
efficiënt mogelijk omgaan, als
je straks, als boer, voor 9 miljard
mensen een dagelijkse lap vlees
moet produceren.
Nu moet ik ook nog toegeven
dat mijn kippen gewoon op het
erf poepen. En als ik er al niet
intrap, verdampt die stront. Of
hij spoelt zomaar de grond in.
Terwijl die industriële kippen
luchtwassers en mestverwer-

king hebben. Daar ruik je niets
van!
Nee, echt, ik ben bijna om. Ik ga
me er alleen, voor de zekerheid,
nog even in verdiepen of ze alles meegerekend hebben. Bijvoorbeeld het gekapte oerwoud
om kippenvoer te laten groeien
en de vervuiling door kunstmest
en bestrijdingsmiddelen bij die
teelt. En of ze de maatschappelijke kosten wel meegerekend
hebben, zoals volksgezondheid,

resistente bacteriën en waterzuivering. In Wageningen kunnen ze tenslotte ook wel eens
een denkfoutje maken. Maar
goed, als blijkt dat de berekening echt waterdicht is, dan kan
ik mijn drie kippen nog altijd in
een bananendoos gaan houden.
Want dat is de oppervlakte die
daarvoor staat.…
Phileen Meertens heeft met haar
man een biologisch-dynamisch
akkerbouwbedrijf in Hensbroek.

Gratis cursus humisme

Connecting the Next Generation
Wat vraagt de toekomst van
ons? Hoe maken we de BDlandbouw klaar voor de toekomst? Op die vragen willen
jonge boeren en andere jongeren die inspiratie vinden in
de BD-landbouw zich richten.
BING staat voor Biodynamic
Initiative for the Next Generation. Vanuit de VS is dit initiatief
overgewaaid naar Europa en op
de BD-landbouwconferentie in
Dornach in februari 2013 vond
de eerste ontmoeting van BING
Global plaats: een wereldwijd
netwerk om jongeren met elkaar in contact te brengen.
Ook op de Biofach lieten de
jonge boeren en boerinnen, ‘de

Young Organics’, een eigen geluid horen. Ze organiseerden op
de beurs een eigen programma,
waar ook een film werd getoond van Joris van der Kamp:
Future farmers in de spotlight.
Het platform verenigt nationale
initiatieven, zoals het Oostenrijkse BANG (Bio Austria Next
Generation), het Duitse Young
Bioland en de Nederlandse Biohuis Jongerencafés. Meer over
de Biohuis Jongerencafés staat
op www.biohuis.org.
Vanuit de BD-Vereniging organiseert BD-jong activiteiten
voor jongeren. Meer info op
www.bdvereniging.nl/bd-jong/

Leonardo da Vinci zei al: “We
weten meer over de beweging
van de hemellichamen dan over
de bodem onder onze voeten.”
En daar is niet veel aan veranderd. We weten nog steeds
heel weinig, maar gelukkig wel
genoeg om er verantwoordelijk
mee om te gaan. Het belang
van de bodem wordt in deze
maatschappij, waarin alles snel
en efficiënt moet, vergeten: we
zijn de plant rechtstreeks gaan
voeden, terwijl we de bodem
zouden moeten voeden. Wat
voor gevolgen dat heeft, leer
je in deze cursus. Maar ook
hoe we het wel zouden moeten
doen en wat een enorm scala
aan voordelen dat biedt.
De cursus is opgebouwd uit een
aantal lezingen, bodemproeven,
buitenactiviteiten, oefeningen,
discussies en gezelligheid. Je
geeft zelf ook een presentatie
in het tweede weekend. Voor
deze cursus wordt, op de reiskosten (in totaal 80 euro)
van de docent na, geen
financiële
vergoeding

gevraagd. Liefde betaal je niet
terug, je betaalt het vooruit.
Ook is er de mogelijkheid om
een donatie te doen.
De cursus wordt 11 & 12 mei en
8 & 9 juni gehouden op Educatieve tuin De Enk (Enk 182,
3075 VC Rotterdam). De docent
is Marc Siepman van gevoelvoorhumus.nl. Het is wel de bedoeling dat je beide weekenden
aanwezig bent. Aanmeldingen
en vragen: info@moestuinman.nl
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Toename octrooien op klassiek veredelde planten
De internationale coalitie No Patents on Seeds heeft een rapport
gepubliceerd waaruit blijkt dat
er een toename is in de octrooien op klassiek veredelde planten.
Het is te lezen op www.no-patents-on-seeds.org. Hierbij gaat
het om soorten als broccoli,

uien, sla, komkommer en meloenen. Met een octrooi wordt één
bedrijf als het ware de tijdelijke
‘eigenaar’ van deze eigenschappen en krijgt zeggenschap over
alle planten- of dierenrassen
waar deze eigenschappen in zitten en over alle producten die

Lekker naar de Boer
Lekker naar de Boer: op 22 en 23 juni is iedereen weer welkom
bij ca. 175 biologische boerderijen. Je kunt dieren aaien, appelsap
persen, in het hooi spelen, compostgeuren opsnuiven en met
de boer(in) praten. Boeren en tuinders die meedoen kunnen
promotiematerialen aanvragen bij Bionext en bij Stichting Demeter.
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daaruit voortkomen, zoals zaden
en voedsel. In veel gevallen gaat
het om eigenschappen die gewoon in de natuur voorkomen.
Bionext vindt dit maatschappelijk onaanvaardbaar en vraagt
hier aandacht voor via de campagne ‘Hart voor biodiversiteit,

geen octrooi op leven’.
Info hierover en over een petitie
die je kunt ondertekenen staat
op www.bionext.nl. Begin april
deed AVAAZ.org een oproep met
ongeveer dezelfde boodschap.
Dit leverde binnen 36 uur 1 miljoen handtekeningen op!

Experimentele
gastronomie
De lente-editie van ‘Steinbeisser
Experimental Gastronomy’ vindt
plaats op 8, 9 en 10 mei in het
Lloyd Hotel in Amsterdam. Organisator Martin Kullik gaat op
zoek naar nieuwe eetrituelen en
nodigt gasten uit om deel uit te
maken van een ervaring waar
gastronomie, filosofie, design en
kunst samenkomen. De ingrediënten voor het veganistische
5-gangen-menu komen van BDboeren uit de buurt. Kunstenaars
Maarten Baptist en Maki Okamoto hebben een heel eigen kijk
op bestek en servies. Reserveer via
info@steinbeisser.org; 25 gasten per
avond; € 27pp.
Info: www. steinbeisser.org

Foto: Annelijn Steenbruggen

Open weekend
De Zonnetuin
Elk jaar, in het tweede weekend
van de maand juni, organiseert
Stichting De Zonnetuin een
open weekend in en rond De
Zonnetuin van Guurtje Kieft.
Er is informatie over de dynamische werkwijze in deze tuin;
over de moestuin, de boomgaard, de heemtuin en de bijen.
Tegelijkertijd is er op het 4 ha
grote volkstuincomplex van de
Rekere een ecologische markt
met biologische catering. U
kunt er heerlijk wandelen en
veel mooie tuinen bekijken.
Datum: 8 en 9 juni 2013 van 9
tot 17 uur. Plaats: ATV de Rekere, Helderseweg naast 63 te
Alkmaar. Vrije toegang, maar
honden en het mobieltje worden niet toegelaten.

Eén van de mooie, gehoornde dames van De Noorderhoeve poseert rustig – en nieuwsgierig - tijdens het
koetekenen.

Landgoedfair Noorderhoeve
In juli is De Noorderhoeve aan
de Duinweg in Schoorl een
groene oase: de koeien staan
dag en nacht in het weiland
en in de moestuin worden elke
ochtend verse zomergroentes
geoogst: een prachtig seizoen
om de tuindeuren en stalpoorten open te stellen voor de jaarlijkse Landgoedfair op zaterdag

6 juli van 10 tot 16 uur. Bezoekers – jong en oud - kunnen
de boerderij in al haar kwaliteiten ontdekken en beleven
via rondleidingen met de boer,
een proeverij van zelfgemaakte
zuivelproducten en koetekenen.
De kleintjes kunnen ponyrijden,
landbouwmachines beklimmen
of lekker dollen op een koeien-

springkussen. Voor volwassenen is er verkoop van boerderijproducten, veldboeketten, fair
trade mode en hippe stoffen
en tafelkleden van eko-katoen.
Ook is er een strobalentheater
waar Ellen Winkel voorleest uit
haar boek De aarde zal weer
vruchtbaar zijn. Meer info:
www.noorderhoeve.nl
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>> zie elders in dit nummer
4 en 5 mei

Celtic Mysteries
Tannis Helliwell geeft de
tweedaagse workshop Celtic Mysteries and the Quest
of the Holy Grail. Tannis is
schrijfster van Een zomer met
het Kleine Volkje over haar
ontmoeting met elementaarwezens. Plaats: Koetshuis
Huis Voorstonden in Brummen. Info: Annelot Borleffs,
06 23807430, annelot53@
xs4all.nl

voorzitter is Pieter van Geel.
Zie www.akkernatuurdag.nl

Landgoed Fair

De middag start met een
proeverij waarin je bewust de
vijf verschillende smaken leert
proeven. Daarna een lezing:
‘Hoe voeden we ons denken,
voelen en handelen? En hoe
doen we dat in elk seizoen?’
En dan gezellig samen koken
en eten. Plaats: Heerhugowaard. Info: Ilse Beurskensvan den Bosch, 072-5644752,
contact@voedsaam.nl

15 juni >>

De Noorderhoeve houdt open
dag, zie pag 36

8, 9 en 10 mei >>

Jaardag

Van de BD-Vereniging en BDGrondbeheer in Kerk-Avezaath, zie pag. 8

22-26 juli >>

22 en 23 juni >>

Een wereldwijde bodembeweging opbouwen in Zweden,
zie pag 20

Open dag bij ca. 150 biologische boeren, zie www.lekkernaardeboer.nl, zie pag. 35

3-9 aug

Lekker naar de Boer

29 juni

Experimentele
Gastronomie

1 juni

Kookworkshop: Oliën
en vetten

Eten met een drievoudige lepel? In Amsterdam, zie pag 35

Feestelijke start voor de
crowdfunding campagne bij
De Kromme Lepel om grond
aan te kopen. Meer info, zie
www.bdgrondbeheer.nl

De middag start met een lezing: Oliën en vetten hebben
verschillende verhoudingen
van allerlei vetzuren. Hoe
voeden deze verschillende
kwaliteiten ons? Hoe kun je
daarnaar kijken vanuit een
antroposofische visie? Hoe
gebruiken we oliën en vetten
in de keuken zodat de kwaliteit behouden blijft? Daarna
gaan we gezellig samen koken
en eten. Plaats: Heerhugowaard. Info: Ilse Beurskensvan den Bosch, 072-5644752,
contact@voedsaam.nl

11,12 mei, 8,9 juni >>

Cursus Humisme

Door Marc Siepman van gevoelvoorhumus.nl in Rotterdam, zie pag 34

Aftrap Crowdfunding

8 en 9 juni >>

Open Weekend De
Zonnetuin

23 mei en 20 juni

Bezichting van de tuin van
Guurtje Kieft, zie pag 36

Sfeer proeven bij de dagopleiding of deeltijdopleidingen
van Warmonderhof, zie www.
warmonderhof.nl

13 juni

Meeloopdag
Warmonderhof
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6 juli >>

25 mei

Kookworkshop: Harmonie in de maaltijd

Akkernatuurdag 2013
In het Drentse Zeijen vindt
de eerste Landelijke Akkernatuurdag plaats met lezingen,
discussies en excursies. Dag-

Living Soil Forum

Angel Art Festival
Het jaarlijkse kleinschalige
zomerfestival in Portugal met
o.a. locatietheater, performances en dans, comedy en
muziek, www.angelfestival.
com
26 okt t/m 12 januari

Rudolf Steiner in de
Kunsthal
‘De alchemie van het alledaagse’ is een tentoonstelling
in Rotterdam over het werk en
het gedachtegoed van Rudolf
Steiner. Zie www.kunsthal.nl
17, 18 november

BioExpo Brussel
Nieuwe Belgische vakbeurs
voor bezoekers uit de hele
biologische keten. Zie www.
bioexpo.be

ik

Ik ben actief
voor de BD-Vereniging
Geert Iserbyt, 47 jaar, Gent,
opleidingscoördinator voor Landwijzer.
Vereniging: Ik ben vanaf de start in
1996 betrokken bij BD-beroepsontwikkeling. Ik begeleid boeren-intervisiegroepen. Ook in de Landwijzer-opleiding hebben we intervisie ingevoerd,
voor docenten én studenten. Die stappen
nu veel bewuster en zelfverzekerder in
de landbouw.
Gebeurtenis: De werkgroep ‘Toekomst
Zaaien’ op de afgelopen winterconferentie in Merksplas. Iedereen was aan
het eind gemotiveerd om mee te doen! De
drive was voelbaar.
Enthousiast: Dit seizoen komen we weer
samen met zes bedrijven voor Collegiale
Toetsing. Ze kwamen zelf aankloppen:
«We willen weer samenkomen.» Het is
voor hen een krachtig instrument voor

colofon
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Ook actief zijn in de BD-Vereniging?
Bel of mail 0321 315937
info@bdvereniging.nl

Druk Meerpaal Grafimedia, Tiel

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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Levensprocessen
van vele jaren
weerspiegeld
Tekst: Jan Weijsenfeld,
tuinder van De Pluktuin op De Vijfsprong
(met toestemming overgenomen van
de Preparatenkalender 2013,
zie www.bdpluktuin.nl)

Ook een BD juweel insturen?
Bel of mail met Ellen Winkel,
tel. 0858-771175.
ellen@schrijfwinkel.nl

j u w e l e n

Een bodemprofiel is een afspiegeling van een jarenlang - zo niet
eeuwenlang - proces van ontwikkeling, van voortgang van het
ontstaan van een bodem. Ieder jaar opnieuw aan verandering
onderhevig. Er wordt iets aan toegevoegd, er wordt iets aan onttrokken, kortom er is sprake van bodemvormende processen, een
zekere profilering van de bodem. Afgelopen jaar hebben we op
De Pluktuin een profielkuil van ca 150 cm diep gegraven, tot
aan het grondwater van dat moment. Tevoorschijn kwam deze
prachtige afspiegeling van kleurrijke zandsoorten.
Wat heeft dit nu met de preparaten te maken?
Prepareren betekent letterlijk: voorbereiden. In mijn beleven
gaat het er in de landbouw om je telkens goed voor te bereiden
op het nieuwe seizoen, je bezig te houden met de bodemvruchtbaarheid en dus een evenwichtige bemesting en een uitgebalanceerde vruchtwisseling, om zo te komen tot een goed product.
In alle voorbereidingen kun je sturen door afwegingen te maken op het gebied van bodembewerking, rassenkeus, mate van
bemesten etc. Met zo’n moment van voorbereiden kun je je realiseren dat je in een stroom staat van jaren werk in en aan
de landbouw. Dat je werkt aan de opbouw van een vruchtbare
bodem. Dat je ook wel eens wilt weten en zien wat voor profiel
jouw bodem na jaren van arbeid en zorg heeft opgebouwd. Daar
komen de vele facetten van landbouw tot uiting. Daar heeft de
koe haar bijdrage aan geleverd, daar heeft de plantenwereld zijn
bijdrage aan geleverd.
In dat profiel van de bodem wordt de stroom van het leven zichtbaar. Met het prepareren van de mest en van de bodem breng je
elementen samen die ook in een stroom, in een proces staan. Je
kunt in de stal of in het weiland naast een koe staan waarvan
je weet dat deze over een maand geslacht gaat worden. Dat
je van deze koe de organen gaat gebruiken voor de preparaten
waarmee je pas volgend jaar je mest gaat prepareren. En dat je
het jaar daarop pas deze mest zult uitrijden over het land. Het
voorbereiden heeft dus te maken met het terugblikken op datgene wat geweest is en vooruitblikken op wat nog komen gaat.
In de wetenschap bezig te zijn met het verantwoord werken en
afstemmen op de cultuurmaatregelen in alle geledingen van de
verschillende natuurrijken.

Met Zuiver Zuivel gaat u een stap verder:
• niet gehomogeniseerd
• zuivel van koeien
met hoorns
• gesloten kringloop
in de regio

