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Het ideale boerenbedrijf van...

Imhoff en

Nadat wij vorig jaar Warmonderhof hebben
afgerond zijn we naar de Zwitserse Alpen
vertrokken. Daar hebben wij een zomer
lang met zijn tweeën boven op een berg
koeien gemolken en kaas gemaakt in een
koperen ketel boven een vuur.
Terug in Nederland zijn we langs verschillende BD-boeren gereden om te zien wat
er gaande was in BD-Nederland. Zo vonden
we toevalligerwijs werk op Gerbranda State, waar we een half jaar hebben gewerkt.
Nu werken we sinds kort op KeizersRande,
het nieuwe biologisch-dynamische melkveebedrijf in de uiterwaarden bij Deventer.
Hier willen we voorlopig blijven. De eerste
koe heeft net gekalfd, die we nu nog achter
ons huis in een ketel melken. De stal met
uitzicht op de IJssel wordt over een paar
dagen opgeleverd. Dan zullen we de koeien
beginnen te melken in de blinkend nieuwe
2x16 melkstal. Het is spannend en uitdagend om te werken op zo’n nieuw project.

rigitta Hogenboom
BD-jong nodigt elk nummer een jongere uit voor een persoonlijke beschrijving van zijn of haar ideale boerenbedrijf. Guus van
Imhoff en Brigitta Hogenboom (beide 23) doen eerst ervaring op.
Later zien ze zich als veehouders op een levendige boerderij - met
mooie machines, mooie bloemen en kinderen. Tekst: Guus van Imhoff
en Brigitta Hogenboom / Foto: Annette Harberink

Je kunt met de dag zien hoe het bedrijf
vorm krijgt en daar is voor ons als medewerkers ruimte om in bij te dragen. Vanuit
hier willen we ons verder ontwikkelen richting onze eigen ideale boerderij.
Wanneer we samen zo eens dromen over
dit ideale bedrijf komen de volgende onderwerpen vaak aan bod: een gemengd bedrijf
waarin we als veehouders samenwerken
met één of meerdere families die de akkerbouw/tuinbouw verzorgen. Of een veehouderijbedrijf versierd met diversiteit. De basis wordt gevormd door een stabiel en goed
lopend melkveebedrijf. Hierbij noemt Guus
dan ook meestal een aantal zeer bepaalde
machines of trekkers die daarvoor idealiter
beslist aanwezig moeten zijn. De diversiteit
en eigenheid wordt gevormd door bijvoorbeeld een innovatieve hooidrogerij met
verwerking van eigen hooikaas, bijenteelt
en natuurbeheer. Hierbij maakt Brigitta
zich er dan zeker van dat er ook genoeg

bloemen en een paar fruitbomen aanwezig
zullen zijn, omdat ze zo van bloesem houdt.
Wat tijdens dit dromen in ieder geval altijd
terug komt voor ons beiden is dat er op ons
ideale bedrijf kinderen opgroeien. Die wens
lijkt nu al in vervulling te gaan: midden juli
verwachten we een kindje.
Hoe ons ideale bedrijf er werkelijk uit zal
komen te zien, ligt eigenlijk voor een groot
deel ook nog open. Het kunnen geiten zijn
die we melken, het kunnen 80 koeien zijn
of 40, het kan op het zand zijn of op het
veen. Boer worden, biologisch-dynamisch,
omringd door levendigheid en daarbij samen stralen in één bedrijf, dat is onze
wens. En hoe we dit bereiken of wat het
precies wordt, daarvoor moeten we met
ons boerenverstand en creativiteit inspelen
op de kansen en mogelijkheden die zich
aanbieden.

Wil jij ook zo’n column schrijven?
Mail dan naar bdjong@bdvereniging.nl
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Willem Bonger van de preparatengroep van de BD-Vereniging bracht
vorig jaar een bezoek aan Pierre en
Vincent Masson, de grootste preparatenmakers in Frankrijk. Tekst: Willem
Bonger / Foto’s: Johanna van Dijk

Franse preparatenmakers

35.000
hoorns
vullen

Vader Pierre en zoon Vincent Masson beheren een preparatendepot, adviseren en geven
cursussen, vergelijkbaar met de familie Von
Wistinghausen in Duitsland. Ook stellen ze
een zaaikalender samen en geven die zelf uit
(zie www.biodynamie-services.fr).
In het laatste weekend van oktober vorig
jaar vond er een preparatenbijeenkomst
plaats voor een dozijn Zwitserse boeren en
tuinders, georganiseerd door Demeter Suisse. De dag ervoor waren er Franse BD-boeren
bij de Massons geweest om gezamenlijk preparaten te maken. Ook gangbare wijnbouwers tonen belangstelling voor het gebruik
van BD-preparaten: ze zien dat de bodem
levendiger wordt en dat de stand van blad
en loten vitaler oogt. Ook proeven ze dat de
kwaliteit van de wijn toeneemt.
De woonhuizen van de Massons en het depot
en het kantoor liggen in de zuidelijke Bourgogne bij het dorpje Chateâu in de buurt
van Cluny. Dit is een heuvelachtig gebied
met een grondsoort die grotendeels uit klei
en leem bestaat, maar deels ook zanderig is.
Het is een oud cultuurlandschap met wat
bos, veel heggen en terrassen die in de Middeleeuwen door monniken met de spade zijn
gevormd.
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Als je van Cluny naar het hoger gelegen
Chateau rijdt, kom je langs het Domaine de
Saint Laurent, waar wij konden overnachten. De Massons werken nauw samen met
dit BD-landgoed van 130 hectare, dat deel
uit maakt van het Franse Terre de Liens, een
vergelijkbare organisatie als Stichting BDgrondbeheer in Nederland. Van oorsprong
waren dit ongetwijfeld landerijen van moederabdij Cluny, waar honderden kloosters in
heel Europa bij zijn aangesloten. Op Domaine de Saint Laurent werken vier boeren samen in een maatschap. De veeboer gaf ons
een rondleiding. Er is akkerbouw, een winkel,
een maalderij, tuinbouw, melkveehouderij,
kaasmakerij, bakkerij, vleesvee (Charolais),
varkens, een ontvangstzaal en ruimten voor
logies.

Koemestpreparaat
Pierre en Vicent Masson zijn toegewijde,
gewetensvolle preparatenmakers. In de tuin
bij Les Crêts, zoals hun huizen bij het dorpje
Chateau heten, hebben ze een warme, bijzondere en aangename sfeer van schoonheid en zuiverheid gecreëerd. Voor het
opvangen van regenwater hebben ze iets
speciaals ontwikkeld: met behulp van een
bascule stroomt het eerste (dak/hemel)water dat veel stof bevat weg en vervolgens
loopt het schonere water via een zandfilter
in tonnen of cisternen.
Voor het koemestpreparaat (500) wordt een
groot formaat hoorns van vleesvee gebruikt
van circa 25 cm, waar ze zuinig mee om
springen. Na de slacht of na gebruik borstelen ze de hoorns schoon met water en laten
ze in houten kratten uitdruipen. Bij het vul-
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Na sproeien met valeriaan kan het
gewas beter omgaan met extreme
temperatuurverschillen
len mag er geen bloed of vuil meer aan zijn.
Een worstvulmachine die ze met een zwengel kunnen bedienen, doet dienst om de
hoorns met stroloze mest te vullen, een
dikke pap waar een lepel in rechtop blijft
staan. De hele dag door waren ze aan het
vullen en ingraven, meerdere dagen lang,
in het totaal ongeveer 35.000 hoorns. Er
werken circa acht medewerkers en ook acht
seizoenwerkers mee.
Op een lager gelegen terras graven ze de
hoorns in op een diepte van circa anderhalve
meter, 8 of 10 lagen boven elkaar met mooie
rulle aarde ertussen. De hoorns liggen plat
op de aarde zonder elkaar te raken. Dakplaten boven de kuil bieden bescherming bij
zware regenval. Bij droog weer worden ze
weer weggehaald.
Na het opgraven in de lente wordt het preparaat uit de hoorns gehaald en vochtig bewaard als een diepzwarte brei in vierkante
keramische vaten in turfkisten. Masson benadrukt dat deze levende, vloeibare massa
zich in een colloïdale toestand bevindt. Zijn
verklaring is dat vaste deeltjes in vloeistof
blijven zweven, omdat zwaartekracht in levende vloeistof is opgeheven, zoals in bloed
of yoghurt.
Naar voorbeeld van de Australiër Podolinsky wordt een gedeelte van deze mest, die

gedurende de winter in hoorns begraven is
geweest, met compostpreparaten geprepareerd. Dit levert het zogenoemde preparaat
500p op: een soort overtreffende trap, voor
de echte fijnproevers.

Compostpreparaten
Bij de bloempreparaten is het de Massons
echt te doen om de bloemen, alle stelen

Pierre Masson,
de Franse BD-preparatenmaker

worden zorgvuldig verwijderd. Ook bij het
brandnetelpreparaat gebruiken ze alleen het
blad zonder steel. Voor het kamillepreparaat
(503) worden verse dunne darmen gebruikt.
De gedroogde bloemen worden eerst vochtig gemaakt. Ze graven het preparaat in in
Marokkaans aardewerkpotten met gaten,
waar geen muis doorheen kan.
Zulke potten worden ook voor het paardenbloempreparaat (506) gebruikt. Het vliesgedeelte van de darmscheil, dat de spiraalomloop van de darm heeft gevolgd, wordt zodra
de koe is geslacht van de darm afgesneden en
aan een gekromde wilgentwijg geregen. Tot
het gebruik wordt het zo, gespannen op de
tak, bewaard. Voor het vullen spoelen ze het
dunne, transparante vlies met water schoon
en vouwen dan de paardenbloemen erin.
Naald en draad komen er niet aan te pas.

Darmscheil wordt gespannen om een
wilgenteen gedroogd

De eikenschors (505) wordt na vermalen
als brei met een trechter in de met water
schoongespoelde koeschedel gedaan. De
schedels gaan in een kuipvormige kuil, waarvan de bodem is verhard met stenen. Hierop

worden de schedels naast elkaar neergelegd
en bedekt met bladcompost. Eén of tweemaal per week laten ze hier water doorheen
en overheen stromen van het dak en uit een
cisterne die regelbaar is met een kraan. Om
het preparaat er weer uit te halen wordt de
schedel open gezaagd; eenmalig gebruik dus.
Masson benadrukt niet het benutten van het
hersenvlies maar het bot. Het gaat hem om
het kalkproces: de bot- en schorskalk.
Over het duizendbladpreparaat (502) zijn
in vergelijking met ‘onze’ praktijk geen bijzonderheden te melden, maar wel over het
valeriaanpreparaat (507). Ze doen de valeriaanbloesem in een halfvolle fles met water
(dat ze speciaal uit een granietbron in de
buurt halen) en hangen die acht tot vijftien dagen in halfschaduw in het geboomte.
Vervolgens wordt het goudgele aftreksel
gefilterd en als sproeipreparaat in onder
andere wijngaarden gebruikt. In de lente,
als de nachten koud zijn en het overdag al
30°C is, raken de planten onder stress. Door
deze 507 te sproeien kunnen planten beter
met extremen omgaan. Voor dit doel wordt
telkens een vers aftreksel gemaakt en dus
nooit lang van te voren, zoals ons geperste
valeriaansap. Het verse aftreksel wordt een
uur in water geroerd en direct over het gewas gesproeid.
Het was erg interessant hier en daar een andere aanpak te zien. Wij menen in de Lage
Landen dat vocht, en dus soms schimmel, een
probleem vormt voor de preparaten. Wij werken met droge kamille en eikenschors, terwijl
zij het juist nat maken. Hier midden in Frankrijk blijkt schimmel geen probleem en vinden
ze de vochtigheid juist wenselijk.

Overdracht van de
preparatenproductie

Dank aan
Jola, Willem
en Adrie!

Tekst en foto: Luc Ambagts
Ruim tien jaar maakte de preparatenwerkgroep voor de BD-Vereniging de biologischdynamische spuit- en compostpreparaten.
Ze maakte duizenden porties per jaar voor
moestuinders, startende BD-bedrijven
en bedrijven die de productie van de BDpreparaten nog niet zelf konden verzorgen.
Op 2 juli 2013 droeg de werkgroep de productie en verkoop van preparaten over aan
Gineke de Graaf van De Groenen Hof in
Esbeek. Gineke nam de voorraad, bewaarkisten en ander materiaal over van de BDVereniging. Zij zal de verkoop van de preparaten als een nevenonderdeel van haar
bedrijf gaan verzorgen.
In het voorjaar waren Jola Meijer, Willem
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Jola Meijer
"Ik ga zo 500 roeren op Kraaybeekerhof",
vertelt Jola Meijer door de telefoon. Haar
betrokkenheid bij het produceren van preparaten is verschoven naar een betrokkenheid bij het toepassen ervan. Geografisch is
het maar een miniem verschil van het depot
bij De Wederkerigheid naar de tuinderij van
Kraaybeekerhof, beiden in Driebergen. Als
'Preparatenmeisterin' gaat ze het preparatenwerk op het landgoed verzorgen en er
anderen voor enthousiastmeren.

Willem Bonger

Gineke de Graaf (met sjaal) neemt de preparatenproductie over van de preparatengroep,
vlnr Willem Bonger, Jola Meijer en Adrie Maas
Bonger en Adrie Maas bij Gineke op De
Groenen Hof. Daar groeven ze samen de eerste koehoorns met poederfijn gemalen kiezel
in. In het najaar wordt dit kiezelpreparaat
opgegraven. Dan zullen ook de andere preparaten op De Groenen Hof een plek krijgen.
Het bestuur van de BD-Vereniging is blij dat
op deze manier de beschikbaarheid van de
preparaten gewaarborgd is. De manier van
bestellen wijzigt voorlopig niet. De bestellingen via de website van de BD-Vereniging
worden door Gineke afgehandeld. Ook het
telefoonnummer blijft gewoon in gebruik
(06-47235401, voicemail). Voor contact
per email kun je voortaan het adres groengraaf@gmail.com gebruiken. Het oude
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emailadres van de preparatenwerkgroep
komt op termijn te vervallen. Omdat de productie en verkoop nu bedrijfsmatig voortgezet wordt zal per 1 juli bij de prijs 6% BTW
gerekend worden.
Voor de BD-Vereniging markeert dit het
einde van een periode waarin sterk is gestimuleerd om preparaten op bedrijven zelf
te maken. De drie leden van de preparatenwerkgroep hebben daaraan een grote
bijdrage geleverd. Tegelijkertijd hebben ze
met trouw en nauwgezetheid de beschikbaarheid van preparaten gegarandeerd.
Voor ieder van hen heeft dit werk een eigen
vervolg.

Voor Willem Bonger is de grootste zorg hoe
in de toekomst de post van de internationale
werkgemeenschap rond de preparaten hem
blijft bereiken. Op zijn woonboot in Gouda is
hij verstoken van e-mail verkeer. Vanuit het
kantoor van de BD-Vereniging richten we
een mail2post-service in: Willem blijft per
brievenpost de verbinding met het internationale werk verzorgen.

Adrie Maas
"Net een heel inspirerend bezoek gebracht
aan het Pfeiffer Centre in Spring Valley. ...
Het was mooi dat ik net bij de valeriaanpluk aanwezig was en de compostering”,
schrijft Adrie Maas vanuit Amerika. Na haar
reis gaat ze verhuizen naar Zeeland. De
agaathschijf voor het fijnste vermalen van
kiezel krijgt ze van de BD-Vereniging mee.
Dat is een innovatie die ze van Pierre Masson heeft overgenomen en waar ze graag
nog verder mee experimenteert.

D E

L A N D B O U W C U R S U S

‘Opeens viel het kwartje’
In hoeverre vormt de serie lezingen
die Rudolf Steiner in 1924 hield, de
Landbouwcursus, een inspiratiebron
voor boeren, tuinders of onderzoekers anno 2013?
Deel 3: Arie de Winter (59), sinds
1981 tuinder in Oostvoorne (ZH).

Tekst: Gineke de Graaf / Foto: Lottie Stijger
“De Landbouwcursus was het eerste antroposofische boek dat ik las. Ik vond het
niet erg toegankelijk en had dan ook niet
direct het gevoel ‘dít is het’. Ik heb het wel
helemaal doorgewerkt. De eerste jaren als
tuinder keek ik er zelden in. Heel af en toe
zocht ik naar aanknopingspunten als ik een
probleem had.”
“Begin jaren negentig deed de BD-Vereniging een oproep: probeer bedrijfseigen zaad
te ontwikkelen. Ik begon enthousiast met
bloemkool en koos voor uitgangsmateriaal van een bestaand zaadvast ras, maar ik

oogstte bedroevend weinig zaad. Had ik de
verkeerde planten geselecteerd om te laten
bloeien? Ik probeerde het een jaar later opnieuw. Geen verbetering. Zo herhaalde ik het
nog een paar jaar, maar kwam geen steek
verder.”
“In die tijd speelde er nog een ander probleem: in de kas die ik huurde had ik veel
last van veenmollen. Ik wist dat er in de
Landbouwcursus iets stond over verassen
ter bestrijding van ongedierte en onkruid en
zocht dat op. Op blz. 144 las ik: ‘En omdat
er in de natuur voor veel dingen een cyclus
van vier jaar bestaat, zullen we zien dat na
het vierde jaar het bewuste onkruid, dat we
jaarlijks zo behandelen door die ‘peper’ uit
te strooien, op deze akker niet meer voorkomt.’ In mijn gedachten verbond ik die vierjarige cyclus met mijn bloemkoolzaadvraagstuk en opeens viel het kwartje: ik moest
die bloemkool vier jaar de tijd geven om tot
goede, bedrijfseigen zaadvorming te komen.
Dus heb ik dat hele kleine beetje zaad dat
ik wél oogstte, het volgende jaar weer uitgezaaid. Dit herhaalde ik enkele jaren en de
opbrengst nam inderdaad toe. Na vier jaar
was die op een goed niveau. Sindsdien teel
ik mijn eigen bloemkoolzaad.”
“Ook al begreep ik er niet veel van, toch heb
ik altijd de preparaten gebruikt. Wat moti-

veerde mij daartoe? Tja, toch het gevoel dat
daar zin in steekt, ook al ‘pak’ ik die nog niet.
Ik handel wel vaker vanuit intuïtie. Als ik bijvoorbeeld de bloemkolen selecteer die zaad
gaan dragen, kijk ik naar hoe ze groeien, hoe
ze eruit zien. Soms is het uiterlijk van een
bloemkool volgens de voorschriften goed,
maar kies ik ‘m toch niet, gewoon vanuit
een gevoel: die staat me wel aan, die niet.
Wat de preparaten betreft dacht ik: het
niet snappen, dat moet ik maar een tijdje
uithouden. Als ik ze niet gebruik, krijg ik er
zeker geen verhouding toe.”
“Ten tijde van de BSE-crisis werd het gebruik
van organen verboden. Dat gaf een extra
noodzaak om te snappen waarom de preparaten juist op die manier gemaakt moesten
worden. Met de Zeeuwse BD-boeren - we
maken al heel lang samen preparaten – gingen we toen opnieuw in de Landbouwcursus zoeken. Ook experimenteerden we met
alternatieven, maar die bleken niet overtuigend. Ook het ‘snappen’ lukte nog niet.”
“Sinds enkele jaren neem ik deel aan een oefengroep om te leren waarnemen: het herkennen van vormkrachten of levenskrachten. Dit is voor mij wel een ingang om meer
verbinding met de preparaten en inzicht in
de werkzaamheid te krijgen. Dat ik al die jaren met de preparaten gewerkt heb, werkt
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I N S P I R A T I E B R O N

Arie de Winter gaat de bloemkoolplantjes, die hij vanuit
bedrijfseigen zaad zelf heeft opgekweekt, uitplanten

nu als een soort ferment of compost op dit
leren waarnemen. Daarom ben ik nu dankbaar dat de verplichting er was. Het is een
bewustwordingsproces: ik kan nu beleven
dat de werking van de preparaten zich afspeelt in het gebied van de vormkrachten. In
de toekomst zal dit steeds concreter worden
en dat maakt mij enthousiast. Mijn indruk
is dat het gewas meer in balans blijft door
het gebruik van preparaten. Het kan zich
beter uiteenzetten met wisselende omstandigheden en is dus stressbestendiger. De gewasontwikkeling is evenwichtiger. Dit werkt
volgens mij door in de voedingskwaliteit. De
voedende kwaliteiten zijn meer in balans en
kunnen ‘waardevrij’ hun weg in het menselijk lichaam vinden, zodat je als mens ermee
kan doen wat je opdracht is.”
“Het leren waarnemen van vormkrachten
biedt voor mij het mooie perspectief, de belofte, dat ik uiteindelijk zelf kan vaststellen:
wát heeft mijn bedrijf nodig aan preparatengebruik? Het begin is er: ik ervaar een
verschil op mijn land voor en na het gebruik
van preparaat 500 en 501. Dat zit ‘m in
stemming, in licht, in ijle indrukken. Zo leer
ik bijvoorbeeld ook de vormimpressie van
duizendblad kennen. Niet van duizendblad
in het algemeen, maar van déze duizendblad
die bij mij groeit.”
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