Excursies naar BD-boerderijen

Op zoek naar de bedrijfsindividualiteit
Er staat een rechthoekig veldje droge bonen nog overeind in een verder kaalgemaaid graanveld. Binnen een zee van ruimte is een kleinere ruimte gescha-

Excursies
Bedrijfsindividualiteit 2013

pen. We lopen er samen naar toe. Jos Jeuken vertelt over de zoete lupine. Hij

10 oktober

werkt mee aan een onderzoek van het Louis Bolk Instituut naar verschillende

Harmannahoeve, Harlingen

rassen en variëteiten. "We hebben er nu een paar bijzitten die geschikt lijken

14 november

voor consumptie, als alternatief voor de van ver ingevoerde soya." Van de tien-

Buys en Co op weg naar Lazuur Foodcommunity, Wageningen

tallen rassen worden er een paar uitgezocht. Twee keer zie ik een vergelijkbare
beweging: de weidsheid van de akker, de veelheid van de rassen, vormt de

12 december

omhulling voor iets bijzonders. Tekst: Luc Ambagts

Hoeve Catherine Elisabeth, Noordeloos

Deze ontmoeting speelde zich af bij het
bezoek aan Gaos in Swifterbant (zie ook
DP2013-3). Jos Jeuken en Ellen Krul beten
met hun bedrijf Gaos het spits af in de serie
excursies over bedrijfsindividualiteit die de
BD-Vereniging samen met boeren, tuinders
en winkeliers organiseert. Elk landbouwbedrijf is een uniek samenspel van de grond,
de planten en de dieren met de mensen die
er werken. De omgeving, het landschap, het
klimaat, de plek van het bedrijf bepalen mee
hoe het er op een bedrijf aan toe gaat. De
leveranciers, de klanten, de bezoekers hebben eveneens deel aan dat samenspel. Elk
bedrijf heeft een eigen karakter dat nauw

verweven is met de aanpak van de boer. Of
is dat juist omgekeerd? Wordt die aanpak
bepaald door het karakter van het bedrijf?
Waarom gaan sommige dingen makkelijk en
andere moeizaam?
Bij de excursies bedrijfsindividualiteit gaan
we op zoek naar het onderliggende karakter
van een BD-bedrijf. De onderzoeksvraag is:
kunnen we de eigen wil van het bedrijf zo
karakteriseren dat we een handreiking vinden voor verdere ontwikkelingen?
De excursies worden gehouden op elke
tweede donderdagmiddag van de maand, op
een bedrijf in Nederland of Vlaanderen. Ze

zijn bedoeld als een concrete kennismaking
met de BD-landbouw en als verdieping van
het werken met bedrijfsindividualiteit. Dit
onderzoek is een initiatief van de BD-Vereniging in samenwerking met de landbouwsectie. Deelname aan de excursies staat
open voor alle leden van de BD-Vereniging,
leden van de AViN en belangstellenden. Je
kunt zo vaak meedoen als je wil.
Kijk voor de details op de website: bdvereniging.nl. Het programma voor 2014 is
daar binnenkort ook te vinden. Voor meer
informatie en opgave: Luc Ambagts, 06
48017828, luc@bdvereniging.nl
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Toekomst
Zaaien
Bij ‘Toekomst Zaaien’ kan iedereen meedoen met het inzaaien
van een akker met graan. Jong of oud, ervaren of leek. Het
zaaien doen we samen. Tekst: Luc Ambagts
Met elkaar lopen we over de akker en strooien het zaad voor ons uit. De
boer zal het later ineggen en het gewas verzorgen. Zo sta je met de boer
aan de wieg van de nieuwe oogst.
Je legt een zaadkorrel in de aarde en daar zal een plant uit groeien. Dat is
altijd weer een wonder. Het zaaien vervult je met verwachting. Wanneer
komt het eerste sprietje boven, wat is straks de oogst? Zonder zaaien is
er geen gewas. En zonder gewas geen voedsel. Sinds de mens landbouw
bedrijft is de verzorging van het zaadgoed en het zaaien zelf een basaal onderdeel van de cultuur. Nu veel zaadgoed in handen is van multinationals
die uitsluitend gericht lijken op financieel voordeel kun je daar je vragen
bij hebben.
Stichting Demeter organiseert het Toekomst Zaaien samen met de BDVereniging en Stichting Zaadgoed. We willen werken aan een vernieuwde
landbouwcultuur die zich op het leven richt - in de samenwerking tussen
boer en burger.
Doe mee met Toekomst Zaaien en kom naar één van de bedrijven. De activiteiten beginnen ’s middags om twee uur.
Info: bdvereniging.nl. Voor Vlaamse bedrijven: toekomstzaaien.be
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6 oktober
Het Geweide Hof

Geweideweg 7

Garmerwolde

Gaos

Elandweg 46

Swifterbant

13 oktober
Doornik Natuurakkers De Pas 4

Bemmel

Kraaybeekerhof

Diederichslaan 25

Driebergen

Natlandhoeve

Stokstraat 2

St-Truiden (B)

Kollebloem

Doornstraat 30

St-Lievens-Esse (B)

Bronlaak

Gemertseweg 36

Oploo

Overesch

Hondemotsweg 40

Raalte

Akelei

Haachtsebaan 2

Schriek (B)

De Zaaier

Korte Akkerstr. 2

Ruddervoorde (B)

20 oktober

27 oktober
De Stadshoeve

Zunderdorpergouw 29 Amsterdam

’t Hemeltje

Paalmansweg 9

Bathmen

Warmonderhof

Wisentweg 12

Dronten

De nieuwe voorzitter van de BD-Vereniging:

Piet van IJzendoorn
Alsof je door een caleidoscoop kijkt: je
richt je op een punt, de buis met spiegeltjes, en de gekleurde kralen toveren
een bont gekleurd beeld dat steeds
wisselt, maar in zijn symmetrie een eigen schoonheid en overtuigingskracht
heeft. Zo kijk ik later terug op de ontmoeting die ik midden in de zomer had
met Piet van IJzendoorn, de pionier van
Zonnehoeve en sinds 15 juni voorzitter
van de BD-Vereniging. Tekst: Luc Ambagts
Foto: Michiel Wijnbergh

Met melkveehouderij, akkerbouw, tuinbouw,
natuurbeheer, paardensportcentrum, begeleiding van mensen (zowel 24-uurs zorg als
dagbesteding), cursussen en opleiding, bakkerij en een (web)winkel is Zonnehoeve zelf
ook een caleidoscoop. Sinds kort maken
acht nieuwe, merendeels jonge, vennoten de
dienst uit. “Iedereen mag fouten maken, maar
je moet er wel van leren”, zegt Piet. “Ze mogen mij bellen als ze ergens mee zitten, maar
ze moeten zelf beslissen. Iedereen zit er gelijkwaardig in. Er is niemand die bijvoorbeeld
vanuit een financiële positie zeggenschap
op kan eisen. Het kapitaal komt allemaal in
een Boer-Burger-coöperatie. Dat wordt nooit
persoonlijk bezit. Daarmee is het voortbestaan van het bedrijf veiliggesteld.”
Piet’s eigen taak is nu de begeleiding van acht
Piet spreekt de 150 bezoekers van het
Zomercollege op Zonnehoeve toe

Bestuurswisselingen
Isabel Duinisveld heeft de afgelopen drie
jaar met veel initiatiefkracht deel uitgemaakt van het bestuur van de BD-Vereniging. Met de GoodFoodMarch vorige zomer
zorgde ze voor veel publiciteit. Ze speelde
een belangrijke rol bij de organisatie van de
winterconferenties. Per 1 september is ze
uit het bestuur gestapt om zich te kunnen
focussen op de ontwikkeling van haar tuinbouwbedrijf De Eemstuin.

Maria van Boxtel wil graag verder werken aan oplossingen voor bedrijfsopvolging
en aan het opbouwen en vasthouden van
werkervaring in de hele BD-beweging. Dat
doet ze graag in nauwe samenwerking met
de BD-Vereniging. Ze maakte al eerder deel
uit van het bestuur en treedt nu weer als
aspirant-bestuurslid aan.
Ook Derk Klein Bramel treedt toe als aspirant-bestuurslid. Als coördinator van de

landbouwsectie van de Antroposofische
Vereniging woont hij al langere tijd de bestuursvergaderingen bij Het bestuur kan
nog verdere versterking gebruiken. Mensen
die actief zijn in het biologisch-dynamische
werkveld en hun project willen verbinden
met een groter geheel kunnen voor meer
informatie contact opnemen met
Luc Ambagts: 06 48017828,
luc@bdvereniging.nl.
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jongvolwassenen, die om
psychosociale redenen wonen en werken in het kleine
dorp dat Zonnehoeve in de
loop van haar ruim dertig
jarig bestaan geworden is.
“Voor de zorginstellingen
waarmee je dan te maken
hebt, wil ik een professionele gesprekspartner zijn. Ik
ben orthopedagogiek gaan
studeren. Dan kan ik op
basis van gelijkwaardigheid
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tegengas geven als er beslissingen genomen worden
die volgens mij niet in het belang van de cliënt zijn.”
Er komt iemand langs die vraagt of Piet de bestelwagen klaar wil zetten. “We spreken mensen aan op
wat ze kunnen”, vervolgt hij. “Iedereen draait met zijn
eigen taak gelijkwaardig mee met de medewerkers.
Die jongen verzorgt de bestellingen van de bakkerij.
Ik breng ze samen met hem rond. Dat klopt eigenlijk
altijd.”
Van huis uit was Piet boer en loonwerker. “Ik doe al
vijftig jaar mee met de graanoogst. In de zestiger
en zeventiger jaren heb ik de hele schaalvergroting
zien gebeuren. Met de komst van CCC, een halmverkortingsmiddel, werd de oogst veel makkelijker. Het
graan lag niet meer plat. Met de anti-schimmelmiddelen konden ze het gewas zolang groen houden dat
je het eerst met Roundup moest bespuiten om het
af te laten rijpen. Onkruid, schimmels, soms had je
wel achttien bespuitingen per seizoen.” Een keer, voor
het begin van de vorst, had hij meer dan twee dagen
achter elkaar, non stop op de trekker gezeten. Voor
alle boeren in de buurt moest het loonbedrijf het
wintergraan inzaaien. Een landbouw waar niemand
nog werkt en alles om chemie draait, daar geloofde
hij niet meer in.
Hij stapte uit het ouderlijk bedrijf, ging naar Groningen, praatte zich de studie Milieukunde binnen en
sloot die tegen ieders verwachting in met goed gevolg af. Op zoek naar alternatieven voor de chemische
landbouw (“Ik wist precies wat er allemaal overheen
ging”) kwam hij bij de antroposofie en de biologischdynamische landbouw terecht. Toen Warmonderhof
naar Thedingsweert verhuisde (“Dat was bij ons haast
om de hoek”) kon hij daar al snel als praktijkmedewerker beginnen.
Hij was al eerder betrokken bij het bestuur van de BDVereniging (van 1980-1995) en nu is hij sinds 15 juni
voorzitter: “De BD-Vereniging is de enige club waar
boeren en burgers samenwerken. Dat zie je nergens
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anders. Die samenwerking is de aanjager voor veranderingen in de landbouw en in de samenleving. Daarin
hebben boeren en burgers een gezamenlijk belang.
Daar wil ik vanuit de BD-Vereniging aan werken. Nu
bepaalt de agro-industrie hoe we leven en wat we
eten. Dat zijn systemen waar we slechter van worden,
ook economisch. Boeren en burgers samen kunnen
dat veranderen”.
Praten maakt dorstig. De picknickbank, waar we in het
zonnetje zitten, staat net naast de nieuwe melkautomaat. Bezoekers of klanten kunnen hier zelf verse, gekoelde, rauwe melk tappen. Medewerkers hebben een
pasje. Piet schenkt voor mij en voor zichzelf een beker
in. “Er zijn al ongeveer twintig huishoudens die een
inkomen hebben uit Zonnehoeve. Die melkautomaat
is de eerste stap van een nieuwe tak. Er is ruimte om
hier de zuivelverwerking op te pakken: kaas, yoghurt
kwark. Via crowdfunding zoeken we daar financiering
voor, zodat vanaf het begin af burgers bij de ontwikkeling betrokken worden.”

Zomercollege 2013
Op 31 augustus werd voor de derde keer op Zonnehoeve een zomercollege gehouden. Piet van IJzendoorn was een van de organisatoren. Ruim 150
mensen uit landbouw, reclame, onderwijs, de financiële wereld en milieu-organisaties bogen zich
over het thema ‘De vruchtbare grond: Boer, Bankier
en Burger onderzoeken de natuurlijke maat’. Matthijs Schouten, hoogleraar ecologie in Wageningen, leidde de dag in met een onderzoek naar de
beelden die er onder de deelnemers leefden over
de relatie mens en natuur. De paradoxale uitkomst
daarvan: de mensen zijn sterker verbonden met de
natuur dan ooit en toch gaat de biodiversiteit zeer
snel achteruit. Een van de conclusies van de dag:
we moeten werken aan een sterkere, kortere verbinding tussen boer en klant.

Column BD-jong:
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Het ideale boerenbedrijf van...

uke Zirkzee

Toen ik 16 jaar oud was, mocht ik dan eindelijk naar de Warmonderhof! Langzamerhand werd mij duidelijk dat ik meer wilde
leren van de fruitteelt en hierin ervaring
wilde opdoen. Tegen het einde van mijn
Warmonderhof-periode had ik wat geld bij
elkaar gespaard en ben ik samen met Stein
Leenders een klein fruitavontuur begonnen in Zuid-Engeland. Daniel (een klasgenoot) en Karen kwamen mee om legkippen
te houden in de boomgaard en tussen het
klein fruit. Later is Jochem (ook een klasgenoot) erbij gekomen om groente te telen.
Na een jaartje of drie had ik behoefte aan
iets anders, iets nieuws en uitdagends, en
ben ik naar de buren verhuisd, Tablehurst
Community Farm. Dit is een bedrijf van 250
hectare met koeien, schapen, varkens, kippen, kalkoenen, ganzen, eenden, groenten,
akkerbouw en een eigen slagerij, een café
en een bakkerij. Er werken twintig mensen
fulltime. Meer dan de helft is jonger dan 35

BD-jong nodigt elk nummer een jongere uit voor een persoonlijke beschrijving van zijn of haar
ideale boerenbedrijf. Auke Zirkzee (25 jaar) werkt nu op Tablehurst Farm (Engeland), maar wil
altijd blijven leren, samen met anderen, op bedrijven overal en nergens. Tekst: Auke Zirkzee
jaar. Ik werk nu 2,5 jaar op Tablehurst en
heb de verantwoordelijkheid voor de schapen op me genomen. Ik had niet durven
dromen dat ik na mijn fruitteelt-liefde al
zo snel het roer compleet zou omgooien om
500 schapen te gaan houden.
Om over te gaan op de hoofdvraag van
deze column, wil ik benadrukken dat ik vijf
jaar geleden totaal iets anders zou hebben
opgeschreven dan nu: het beschrijven van
mijn ideale bedrijf heeft een open einde. Op
dit moment is Tablehurst Farm een ideaal
bedrijf voor mij om te werken, een bedrijf
waar het mogelijk is om te leren, te ervaren
en te studeren en waar op sociaal gebied
erg veel te doen en te beleven is. Mijn ideale bedrijf zal waarschijnlijk nooit ‘mijn’ ideaal worden of zijn: ik ben meer een persoon
die onderdeel wil zijn van een groter geheel,
een bedrijf waar wordt samengewerkt en
waar we met iedereen naar een bepaalde
visie toewerken.

De uiteindelijke bedoeling van biologischdynamische landbouw is om biologisch-dynamisch voedsel te produceren. Voedsel, dat
deze wereld steeds meer nodig heeft. Waar
ik het meest in geïnteresseerd ben, is alles
wat er vanuit deze ‘visie’ plaatsvindt om tot
het uiteindelijke product te komen: hoe wij
met onze grond omgaan en met compost,
op welke manier de preparaten worden gebruikt en medicatie, hoe de onderneming
in elkaar zit, hoe en waarom er bepaalde
beslissingen worden genomen. Waarschijnlijk zal ik een groot deel van mijn leven op
veel verschillende bedrijven terechtkomen,
overal en nergens in de wereld. Ik zal de rest
van mijn leven blijven leren, studeren en
werken ergens in de biologisch-dynamische
landbouw. Hopelijk kan ik op een gegeven
moment mijn ervaringen en belevingen
doorgeven aan nieuwe jonge boeren die op
hun beurt de wijde wereld willen ontdekken
en beleven.

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