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Samen groeien en bloeien; 
er is een wereld te winnen

DOE JIJ MEE?
You Will Grow is het motto van een internationale Demeter  

campagne. Wij geloven dat iedereen wil groeien als mens. Leren 
van je ervaringen. Je ontwikkelen in je leven. Wijzer en rijper worden.

Van nare bijsmaak…
Groei heeft tegenwoordig een nare bijsmaak omdat het meestal 

gebruikt wordt in de betekenis van economische, niet duurzame groei. 
Deze dwangmatige groei vernietigt onze natuurlijke hulpbronnen en 
brengt het klimaat dusdanig in de war dat het zelfs ons voortbestaan 

bedreigt.

…naar levenskracht
Gelukkig kan het anders. In een serie interviews met biodynamische 
telers en een kok laten we in dit magazine bevlogen mensen aan het 

woord die vertellen over hun liefde, hun passie en verbondenheid met 
de natuur. Over de levenskracht die uit vruchtbare bodems voortkomt 
en de groei en rijping van planten en vruchten die ons weer voeden. 

Want een rijk bodemleven is uiteindelijk essentieel voor onze gezond-
heid. Alarmerend is het recent uitgebrachte rapport van de Raad voor 
de Leefomgeving, dat spreekt van gestage afname van voedingstoffen 
als koper, magnesium, kalium, ijzer en calcium in aardappels, groen-
ten en fruit. Als consument krijg je dus steeds minder vitaminen en 

mineralen binnen.

Schoonheid en vitaliteit 
Onze biodynamische telers zorgen voor vitale bodems met 

voldoende nutriënten. Je kunt je met hen verbinden door in de 
winkel voeding met het Demeter-keurmerk te kopen. Zo zorg je 
dat er steeds meer ruimte komt voor biodynamische landbouw en 

help je mee aan de gezondheid en schoonheid van ons land-
schap en aan jouw eigen vitaliteit. 

Aandacht en verbinding
Maar dit magazine biedt nog veel meer aan informatie die kan 

bijdragen aan jouw persoonlijke groei en bewustwording. De ruim-
te voor materiële welvaart is beperkt. Maar voor geestelijke groei 
en ontwikkeling, aandacht en verbondenheid met de natuur, met 

ons voedsel en met jezelf is nog een wereld te winnen. 

We zijn allemaal onderdeel van de natuur. Alleen als ieder-
een, dus ook jij, zich er écht mee wil verbinden, kunnen we 

met z’n allen groeien en bloeien.

Bert van Ruitenbeek, 
directeur Stichting Demeter
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Stichting Demeter
Stichting Demeter verzorgt de certificatie en promotie van het Demeter 
keurmerk. Vanuit normen en richtlijnen die door Demeter Internationaal 

worden bepaald, steltze voor Nederland en Vlaanderen interpretaties vast 
en laat de Demeter bedrijvenhierop controleren. Zij bewaakt de kwaliteit 

van het keurmerk. Online: Bezoek ook onze Facebook pagina www.
facebook.com/DemeterNederland of onze website:

www.stichtingdemeter.nl

Overige organisaties voor biodynamische landbouw en voeding:

BD-Vereniging
De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding brengt 

boeren en burgers samen die enthousiast zijn voor BD-landbouw. Zij wisselen 
kennis, ervaring en ideeën uit via bijeenkomsten, studie- en intervisiegroepen 

(voor boeren en winkeliers), excursies en het ledenblad Dynamisch 
Perspectief. www.bdvereniging.nl

Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische landbouw
Biodynamische landbouwgrond in goede handen over de generaties heen. 

Dat is waar Stichting Grondbeheer voor staat. Met geld uit schenkingen 
en obligaties verwerft deze stichting landbouwgrond en verpacht die aan 

biodynamische boeren en tuinders. www.bdgrondbeheer.nl

Warmonderhof
Warmonderhof is een opleidingscollectief voor biodynamische landbouw, 

gevormd door Aeres MBO Dronten Warmonderhof en Stichting 
Warmonderhof. Deze partnerorganisaties bieden samen een BD-

landbouwopleiding aan in de vorm van wonen, werken, leren. Er is een 
opleiding voor jongeren en een opleiding voor volwassenen. 

Kraaybeekerhof
Stichting Kraaybeekerhof is een opleiding- en cursuscentrum dat zich richt 

op bewustzijn over aarde, voeding en gezondheid. Dit doet zij door het 
aanbieden van opleidingen en cursussen bij Kraaybeekerhof Academie. 

Tuinen van Kraaybeekerhof bieden zelfoogstabonnementen aan en 
betrekken de lokale community bij voedselproductie met respect voor de 
omgeving. Stichting Kraaybeekerhof met Academie en tuinen is gevestigd 

op Landgoed Kraaybeekerhof.
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Biodynamische oase in de stad
In 2014 gooiden biodynamische fruittelers Wil en Lisan Sturkenboom het roer radicaal om. Ze ruilden hun boomgaard in de Flevopolder om

voor 16 hectare kale vlakte aan de rand van Amsterdam. Met hun nieuw op te bouwen Fruittuin van West hadden ze een toekomst voor
ogen: een groene oase in de stad. Nu, zes jaar later, is Fruittuin van West een biodynamisch paradijs waar behalve fruit ook groente, aardap-
pels, kippen en een paar varkens de basis vormen. De ommekeer betekenende persoonlijke groei voor Wil en Lisanne. Maar deze plek geeft 
ook toekomstaan de stad, dankzij vitale voeding, scholing, verwondering, rust én een levendig landschap. Met de keuze voor hun producten 

en alle andereDemeter producten die je in de biologische speciaalzaken vindt, ondersteun je ook jouw persoonlijke groei en vitaliteit.
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Cijfers

CIJFERS IN BIODYNAMISCH
Demeter Magazine nr. 6 DEMETER is het kwaliteitskeurmerk 

voor biodynamische landbouw en voeding
Gezonde, levenskrachtige voeding heeft als basis een vruchtbare aarde. Toch verdwijnen dagelijks 
wereldwijd per minuut 30 voetbalvelden vruchtbare landbouwgrond door erosie en overbemesting.

Van onze imker uit Duitsland, 
die rekening houdt met de 
natuurlijke leefwijze van de 
bijen en de samenhang tussen 
dierenrijk, natuur en kosmos! 

Je proeft de zorg van de imker! www.detraay.com

DUITSLAND

Biologisch-dynamische Demeter honing

Slechts 10% van de landbouwgrond wordt op een 
duurzame manier bewerkt. Door het niet sluiten van 
stikstof- en fosforkringlopen en overmatig gebruik van 
zoet water verslechteren bodem- en waterkwaliteit.
Bron: Natuur en milieu

Al in 1924, lang voordat de milieu- en klimaatproblematiek voor een 
breed publiek zichtbaar en bekend werd, is de biodynamische (BD) 
landbouw vanuit de zorg voor de aarde ontstaan.

In Nederland zijn er 135 Demeter-gecertificeerde bedrijven 
en 8 bedrijven in omschakeling naar biodynamische landbouw. 

Op 21% van deze Demeter-
bedrijven wordt zorg verleend 
aan mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt.

Ondanks dat het aantal be-
drijven het afgelopen jaar met 
aantal nieuwe en enkele stop-
pers gelijk is gebleven, is het 
aantal hectares verder toege-
nomen. Samen onderhouden 
Demeter-boeren bijna 8.000 
hectare aan vruchtbare grond. 

Het gemiddeld oppervlak van de 
bedrijven is 55 hectare. Flevoland 
is met ruim 2400 hectare koploper.

Wereldwijd is er ruim 208.000 hectare biodynamische grond. In Europa 
is Duitsland koploper met 93.000 hectare grond en 1695 Demeter-
boerderijen. Nederland staat op de 6e plek.

Op Demeter-bedrijven 
is 10% natuurgrond 
voor behoud van 
biodiversiteit 
verplicht.

Demeter-producten vind je 
onder meer in de ruim 400 
biologische speciaalzaken, 
waaronder Ekoplaza.

Het accountantsbureau PWC bere-
kende recent dat slechte voeding 
de Nederlandse samenleving jaar-
lijks € 8,8 miljard kost. Misschien 
moeten we sterk bewerkt en on-
gezond voedsel duurder maken en 
gezond voedsel goedkoper.

Hier vind je Demeter-producten:
Bij biologische speciaalzaken, boerenmarkten, boerderijwinkels, 
groentepakketten en biologische webwinkels, zoals hofweb. 
Check ook de kaart achterin deze krant waarop je ziet waar de 
biodynamische boerderijen zich bevinden. Op onze site vind je bij 
locaties op de trefwoorden ‘boerderijwinkel’, ‘huisverkoop’ en 

‘groente- en fruitabonnementen’ de bijbehorende bedrijven.

#biodiversiteit #vitalevoeding 
#landbouwvandetoekomst  

MENU VAN MORGEN:
Gezond en duurzaam voedsel uit Nederland
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Demeter campagne:
Jij groeit én je laat iets groeien
We bevinden ons in een spannende tijd. Meer dan ooit zijn we ons bewust van onze 
menselijke invloed op klimaatverandering, de achteruitgang van onze natuur. Als het gaat 
om de landbouw en voedingsindustrie zijn het verlies aan biodiversiteit en vruchtbare grond duidelijke 
signalen dat dit zo niet verder kan en dat we radicaal andere wegen moeten inslaan. Al sinds 1924 heeft de 
biodynamische landbouw als doel om via grondgebonden bedrijven hoogwaardig voedsel zonder gif te produceren 
via circulaire landbouw. Zo ontstaat een toekomstbestendige landbouwcultuur.  Via de nieuwe campagne You 
Will Grow laten onze biodynamische boeren en telers aan jou zien voor welke waarden Demeter staat. Demeter 
producten ondersteunen jouw eigen energie en weerstand en je laat met je aankopen automatisch ook iets moois 
groeien! Namelijk steeds meer ruimte voor biodynamische boerderijen in Nederland.

Voor Gerlof Pronk, melkveehouder op zorgboerderij 
de Naoberhoeve, is er geen andere manier dan 
de biodynamische landbouw: “Met biologische 
landbouw laat je dingen weg. Met biodynamische 
landbouw voeg je juist dingen toe. Zo hebben 
we op 10% van ons areaal natuur toegevoegd en 
bij alles wat ik doe voeg ik zorg en aandacht toe. 
Ook spreek ik elke dag mijn dankbaarheid uit aan 
de koeien nadat ik ze heb gemolken. De koeien 
‘moeten’ niet meer zoveel van mij. Als ik ze uit het 
land haal, mogen ze in hun eigen tempo lopen. Wat 
maakt die tien minuten extra nou uit?”

Bijdragen aan de maatschappij
“Mijn landbouwopleiding aan de Warmonderhof was 
geen bewuste keuze. Boer worden werd pas écht een 
bewuste keuze toen ik in 2009 samen met mijn vrouw 
aan de slag kon op De Naoberhoeve. Het zorgboeren 
past bij mij. Ik vind het heel mooi om gezond voedsel 
te produceren in samenwerking met mensen. Op deze 
manier kan ik wezenlijk bijdragen aan de maatschappij.”

Kalf bij de koe
“Respectvol omgaan met het leven en de levensprocessen, 
is voor mij de essentie van mijn werk. Binnen het 
landbouwsysteem geef ik zoveel mogelijk ruimte voor 
eigenheid. Zo laat ik uit respect voor het moederschap de 
kalfjes bij de koeien lopen. Het blijft een hoop gedoe, die 
kalfjes denderen overal naartoe en het kost me veel melk, 
maar het geeft mij ook plezier als ik de kalfjes met hun 
moeders in het weiland zie staan.” 

Respect voor toekomstige generaties
Als je dat respect-ding eenmaal gaat doordenken, kom 
je telkens tot andere keuzes. Zo hebben we uit respect 
voor het milieu onze deuren geverfd met ecologische 
verf. In december hebben we voor de hele club biologisch 
katoenen en Fairtrade truien in de kerstpakketten gedaan. 
Dat is uit respect voor de katoenboeren, landbouwgrond 
en het rivierwater van de Ganges in India. Ja, het is 
duurder maar die meerprijs betalen wij graag uit respect 
voor toekomstige generaties.”

“Ook bloemen voor 
thee en boeketten 

maken deel uit van 
ons bedrijf. ”

Echte naoberschap
Te midden van de prachtige bossen, weides en heidevelden van Drenthe ligt 
het gemengde landbouwzorgbedrijf de Naoberhoeve. Naast kleinschalig, 
professioneel, duurzaam en biodynamisch is dit een plek waar een warm 
hart klopt en naoberschap nieuwe inhoud krijgt. 
Melkveehouder Gerlof Pronk runt samen met zijn vrouw 
Maraike en collega Jochem het boerenbedrijf, waar 
akkerbouw, tuinbouw, bloemen voor thee en boeketten, 
een royale boerderijwinkel en 32 melkkoeien deel van 
uit maken. Hun melk gaat naar Zuiver Zuivel waar het 
onder Demeter merk wordt verkocht in de biologische 
speciaalzaken.  | Naoberhoeve.nl  

Gerlof Pronk:
‘Levend vanuit respect maak je andere keuzes’
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Tekst en beeld: Annelijn Steenbruggen
Tekst en beeld: Annelijn Steenbruggen

Toen Tekà in 2004 afstudeerde aan landbouw-opleiding 
Warmonderhof rolde hij als een jonge hond het boeren-
bestaan van Zonnehoeve in: “Ik was enorm gedreven, niks 
was me teveel. Uiteindelijk ging dat ten koste van mijzelf 
en ben ik vijf jaar iets anders gaan doen. Ouder en wijzer 
geworden ben ik terug op het nest en heb ik het vermogen 
ontwikkeld om vanuit een helikopterview naar het bedrijf 
kijken. In mijn omgang met de bodem, planten, dieren en 
mensen streeft ik naar een geefcultuur. Want als we allemaal 
geven aan het geheel, is levenskracht de uitkomst.”

Koe en baktarwe als inspiratie
“Zonnehoeve is een bedrijf van de toekomst. Met de biodynamische 
landbouw ontwikkelen wij oplossingen voor hedendaagse 
problemen. Wij hebben bijvoorbeeld geen mestoverschot, geen 
stikstofprobleem. Om bij te dragen aan idealistische motieven heb 
je een andere mindset nodig: je moet je ego loslaten en een eco-
mens worden. Mijn inspiratiebron daarbij is de dienstbaarheid van 
de koe en het baktarwe. Zo kunnen koeien het laagwaardige gras 
uit natuurgebieden opwaarderen naar hoogwaardige mest, melk 
en vlees. Baktarwe doet iets vergelijkbaars. Met haar diepe wortels 
verbetert het graan de bodemstructuur en waterhuishouding. Na de 
oogst gaat de stro de stal in, wat in combinatie met koemest weer 
het beste is wat je aan de bodem kunt geven. Zo zetten de koe en 
het baktarwe het hele bedrijfssysteem in beweging: de grond wordt 
vruchtbaarder, het bodemleven en de biodiversiteit worden rijker en 
het landschap wordt mooier. Tegelijkertijd produceren we ook nog 
dagelijks brood en ander vitaal voedsel voor de mens.” 

Dienstbaar en verzorgend opstellen
“Door de koe centraal te zetten, gewassen te telen die de bodem 
verbeteren en door de natuur bij de bedrijfsvoering te betrekken 
probeer ik alles in dienst te stellen van elkaar. Zo kan de levenskracht 
van het geheel toenemen. Daarbij regisseer en manipuleer ik niet, 
maar volg de natuurwetten en versterk de positieve krachten die 
er al zijn. Dat is een uitdaging. Maar ik geloof in de potentie van 
dit bedrijf. Daarom ben ik teruggekomen. Met de mensen die hier 
werken doen we sessies om een geefcultuur te ontwikkelen: ik heb 
jou nodig en jij hebt mij nodig om het geheel op een hoger plan te 

Lizelore Vos: 
‘Je bent wat je eet’
Van opa op vader op dochter: Lizelore Vos is de derde generatie op 
biodynamisch akkerbouwbedrijf Maatschap Dames & Heren Vos in 
Kraggenburg (Flevoland). Als boerin maakt zij keuzes die bijdragen aan 
bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en krachtige gewassen: “Ik werk 
eraan dat de vele generaties na mij hier kunnen boeren. Daar mag je 
als consument op vertrouwen.”

Gezichtsveld vergroten
“Hoewel ik al jong wist dat ik in de voetsporen van mijn ouders wilde treden, 
koos ik na de middelbare school eerst voor een studie Diergeneeskunde. Als 
je tussen planten opgroeit en niet verder kijkt dan dat, blijft je gezichtsveld te 
klein. Ik wilde weten wat er in de rest van de wereld gebeurt. Mijn stages deed 
ik ver van huis in Mozambique en Tanzania. Na mijn afstuderen werkte ik twee 
dagen in een dierenartsenpraktijk en drie dagen op de boerderij. Inmiddels 
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tillen. Als wij ons net als de koe en het graan dienstbaar en verzorgend opstellen, 
kan de wereld zo mooi worden. Het bevorderen van levenskracht is zo bijzonder 
en zo magisch, daar kan ik alleen maar met verwondering naar kijken.”

‘De biodynamische koe en het bak-
tarwe zetten het hele bedrijfssysteem 
in beweging: de grond wordt 
vruchtbaarder, het bodemleven en 
de biodiversiteit worden rijker en het 
landschap wordt mooier. 
Tegelijkertijd produceren we ook nog 
dagelijks brood en ander vitaal voedsel 
voor de mens.’

heb ik met veel plezier 
volledig voor het boerenvak 
gekozen.”

Gezonde gewassen,
gezonde mensen
“Op 90 hectare teel ik diverse gewassen met hulp 
van een fulltime medewerker, mijn ouders en scholieren uit 
de buurt. De plant is een weerspiegeling van zijn omgeving. Ik 
probeer gewassen te telen, die puur vanuit bodemvruchtbaarheid 
en biodiversiteit hun vitaliteit en voedzaamheid verwerven. 
Krachtige gewassen, die ik niet al teveel hoef bij te sturen, 
inspireren mij. Mensen zijn ook een weerspiegeling van hun 
omgeving. Je bent wat je eet, daar ben ik van overtuigd. Als je 
een maand lang puur en gezond eet, ga je je fysiek én mentaal 
beter voelen. Ik word heel blij van gezonde gewassen, die 
voor gezonde mensen zorgen. Dat ik aan het begin van de 
voedselketen mag staan, voelt als een voorrecht.”

‘Ik word heel blij van gezonde 
gewassen, die voor gezonde 
mensen zorgen. Dat ik met mijn 
biodynamisch bedrijf aan het 
begin van de voedselketen mag 
staan, voelt als een voorrecht.’

Loslaten en vertrouwen
“Het biodynamische boerenvak klinkt vrij simpel: je zaait, 
wacht en oogst. Maar er komt veel meer bij kijken. Daarbij 
heb je vertrouwen nodig. Binnen de biodynamische landbouw 
werkt alles heel nauw samen. Ik ben niet de belangrijkste in 
die samenwerking, maar moet wel de voorwaarden scheppen 
waarbinnen het mag en kan gebeuren. Vervolgens moet ik het 
overlaten aan de natuur en vertrouwen hebben. In de zeven jaar 
dat ik nu het boerenbedrijf run, heb ik alle extremen wel een 
keertje meegemaakt: hele droge en hele natte jaren. Elke keer 
zorgde het universum ervoor dat het weer op zijn pootjes terecht 
kwam. Mijn vertrouwen in de natuur is gegroeid en als mens ben 
ik ook rustiger, krachtiger en vriendelijker geworden. 
Als ik langs de akkerranden loop en de zweefvliegen en vlinders 
van bloem naar bloem zie vliegen, besef ik hoe kwetsbaar het 
leven is. Dat besef heeft mij zachter gemaakt.”

Balans met natuur, 
dier en mens
Lizelore haar bedrijf is al meer 
dan 25 jaar biodynamisch en 
constant op zoek naar een balans 
met natuur, dier en mens. Haar 
groenten vind je onder meer in 
de Ekoplaza-winkels. Via haar 

Facebookpagina kun je meegenieten van alle activiteiten op 
de boerderij. Check de QR-code. 

Tekà Kappers:
‘De wereld kan zo mooi worden’

Oudste BD-bedrijf in Flevoland
Zonnehoeve is in 1981 gestart en daarmee één van de 
oudste biodynamische bedrijven in Flevoland. Het is 
een multifunctioneel bedrijf met akkerbouw, koeien, 
paarden, dagbesteding, woonzorg en een bakkerij. De 
veehouderij staat in dienst van de akkerbouw en de 
bedrijfsvoering is erop gericht om de landbouwkundige 
kringloop zo gesloten mogelijk 
te maken. Sinds kort is Tekà 
Kappers eindverantwoordelijke van 
de landbouw. Het belangrijkste 
akkerbouwgewas is tarwe. Van de 
tarwekorrels wordt brood gebakken 
en op het stro van de tarwe liggen 
de koeien. Zonnehoeve.net
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Win en ontdek het zelf
Win jij een 3-daagse reis voor 2 personen naar de Luna e Terra olijfleverancier in 
het Zuid-Italiaanse Calabrië? Bij Azienda Agricola Surdo Francesca ervaar je dan 
zelf hoe toegewijd onze leverancier werkt aan de vitaliteit van zijn olijven en de ex-

tra vierge olijfolie met Demeter-keurmerk die hij daarvan maakt. Koop 
deze olijfolie, bewaar de kassabon en kijk op Luna-e-terra.nl/actie 
voor de verdere voorwaarden. Meedoen kan tot 8 november 2020. 
*Kijk voor de voorwaarden op Luna-e-terra.nl/actie

Advertorial

Welke waarde hecht jij  
aan jouw voedsel?
Je kunt eten om jezelf te vullen of jezelf voeden met 
producten vol van smaak die op een toekomstwaardige 
manier zijn geteeld. Luna e Terra producten komen uit 
de biodynamische landbouw. Biodynamische boeren zien 
de landbouw als onderdeel van de natuur waarin alles 
samenwerkt om voeding vol levenskracht voort te 
brengen. Dit doen ze door gifvrij te werken en 
biodiversiteit te stimuleren. Na de oogst worden de 
producten zo min mogelijk bewerkt tot producten 
vol van smaak: volwaardige en vitale levensmiddelen 
die jou écht voeden. Hiermee draag je ook bij aan de 
groei van een landbouwmethode die de natuurlijke 
hulpbronnen in stand houdt in plaats van ze aan te 
tasten. Belangrijk voor de generaties die na ons op 
aarde leven!

Gegroeid in ongerept natuurgebied
Onze Luna e Terra extra vierge olijfolie is hier een 
goed voorbeeld van. De olijven worden voor het me-
rendeel met de hand geplukt en geperst bij Azienda 
Agricola Surdo Francesca. In het zuiden van Italië  
(Calabrië) groeien ze tussen de groene heuvels van 
een ongerept natuurgebied. Dankzij het milde kli-
maat is dit de thuisbasis van beschermde overwinte-
rende vogels, waaronder de visarend en de ijsvogel.

In 2019 kwamen meerdere olijfolieleveranciers uit 
Portugal en Spanje in het nieuws vanwege hun dieron-
vriendelijke oogstmethodes met een soort stofzuiger. 
Miljoenen vogels vonden de dood. Onze leverancier 
plukt de olijven merendeels met de hand. Zo beschermt 
hij de biodiversiteit en onrijpe olijven kunnen nog even 
doorrijpen in de zon. Dankzij deze diervriendelijke 
oogstmethode blijft dit stukje paradijs behouden.

Kwalitatief genieten  
én de biodiversiteit bewaren
Omdat de boerderij en de olijfgaarden bij elkaar lig-
gen, kunnen de olijven zeer vers worden verwerkt. Na 
de handmatige selectie start het persen binnen twaalf 
uur. De olie uit deze eerste persing wordt vervolgens 
koud verwerkt (onder de 27 °C) om de organoleptische 
eigenschappen te behouden. Vervolgens decanteert de olie 
zo’n 4 maanden op natuurlijke wijze waarna deze gefilterd 
gebotteld wordt. De ideale ligging van de olijfolieplanta-
ges, ver van de bewoonde wereld, zorgt voor nul residuen 
van pesticiden en een hoger percentage onverzadigde vet-
zuren in de olijven. En dat draagt weer bij aan een goede 
gezondheid.

Wonder in de woestijn
Onze Luna e Terra pindakaas draagt het Demeter- 
keurmerk en dat is niet voor niets. Demeter-boeren 
koesteren de bodemvruchtbaarheid van hun land. 
Want alleen van gezonde akkers kun je vitaal voedsel 
oogsten. Dat wist Ibrahim Abouleish, oprichter van 
het biodynamisch landbouwinitiatief SEKEM als geen 
ander. In zijn land van herkomst toverde hij met com-
post, koeienmest en natuurlijke preparaten de dorre 
Egyptische woestijngrond om tot een groene oase 
voor mens en natuur. Inmiddels is dit een plek waar 
niet alleen een divers aanbod van de beste kwaliteit 
voedsel wordt geteeld. Het is een leefgemeenschap 
waar aandacht is voor onderwijs en gezondheidszorg. 
Dankzij eerlijke beloningen is bovendien de levens-
standaard van de boerenfamilies sterk verbeterd. En 
het mooie is: er zijn in Egypte nog meer van dit soort 
plekken in ontwikkeling.  

Op je gezondheid
Omdat de kwaliteit van deze pinda’s zo hoog is, 
hoeven ze alleen nog maar gebrand en gemalen te 
worden. Met soms wat toegevoegd zeezout, zoals in 
de crunchy variant, eet je met onze pindakaas niets 
anders. De smeuïgheid komt van de eigen oliën uit 

Tot en met 11 oktober zijn het de Demeter-weken en zijn diverse producten 
van Luna e Terra in de actie. Probeer bijvoorbeeld naast de Italiaanse 
olijfolie ook de Griekse variant. Met Luna e Terra maken we lekker eten 

leuk voor jou en met beter eten zorgen we ook voor een leefbare toekomst.

WINACTIE

Ga jij mee op reis naar de Italiaanse 
Luna e Terra olijfolieleverancier?
Vind jij het lastig om aan de hoogste kwaliteit voedsel te komen? Met Luna e Terra is dat a piece of 
cake! Met zo’n 120 producten afkomstig uit de biodynamische landbouw heeft dit merk het grootste 
en breedste assortiment voedingsmiddelen, herkenbaar aan het Demeter-keurmerk: van muesli ’s, 
melen, pasta(sauzen) en oliën tot diverse conserven, sappen en broodbeleg. Dat dit dé landbouw voor 
de toekomst is kun je zelf ervaren als je de reis naar de Italiaanse olijfolieleverancier wint.

Er zijn weinig huishoudens waar geen pindakaas op tafel staat. Kies je voor Luna e Terra pindakaas, 
dan kies je anders. De hiervoor gebruikte pinda’s groeien op biodynamische wijze in een groene oase, 
middenin de Egyptische woestijn. Zonder gebruik van palmolie en op een Demeter-bedrijf gemaakt 
waar zorg een belangrijke pijler is, eet je zo eigenlijk ook een flinke portie liefde voor je medemens  
en de planeet.

Beter eten voor jou en de aarde
Voor Demeter-producten die na de oogst verder worden verwerkt, gelden extra strenge eisen 
bovenop de biologische eisen. Door ze vaak enkelvoudig en zo min mogelijk te bewerken, krijg 
je zo het meest pure bewerkte product. De hoogwaardige biodynamische producten, zoals van 
Luna e Terra, kosten een beetje meer, maar voor deze meerprijs kunnen de boeren wel iets heel 
waardevols doen: vitale voeding produceren in harmonie met de aarde.

Met zorg gemaakt

Pindakaas zonder palmolie

In de woestijn is bodemvrucht-
baarheid niet vanzelfs-
prekend. Daarom werken 
de boeren met hart 
en ziel aan een goed 
bodemleven om ook in 
de toekomst te kunnen 
blijven oogsten.

de pinda’s. Daarnaast bevatten pinda’s ijzer, B-vitami-
nes, vitamine E en eiwitten. Dat maakt pindakaas een 
gezonde keuze voor iedereen.

Wist je dat? 
Voor de Luna e Terra tahin komen de sesamzaadjes 
ook bij SEKEM vandaan. Deze smeuïge sesampasta is 
lekker in Midden-Oosterse gerechten en verkrijgbaar 
in een gezoute en ongezoute variant.
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Tekst en beeld: Annelijn Steenbruggen

“Dat is leuk voor mijn vriendje,” dacht de stadse 
VWO-leerlinge Mirte Braspenning toen ze op haar 
Groningse school een poster zag hangen van 
biodynamische landbouwopleiding Warmonderhof. 
Samen gingen ze naar de open dag. Tot haar eigen 
verrassing voelde Mirte zich gelijk thuis bij de 
mensen, gebouwen en sfeer. Ze schreef zich in en 
inmiddels is ze tweedejaars student. “Ik ben verliefd 
geworden op de landbouw. Praktisch bezig zijn met 
dingen die heel écht zijn, past bij mij.”

Combinatie van filosofie en praktijk
“Ik loop nu stage bij biodynamisch tuinbouwbedrijf 
Leeuweriksveld in Emmen. Een divers bedrijf waar ze 
groentepakketten, een erfwinkel met webshop en ook 
een paar koeien voor de mest en het vlees hebben. De 
passie die ik voor het boerenvak voel, is onlosmakelijk 
verbonden met de biodynamische landbouw. Ik krijg 
kriebels in mijn buik van de combinatie filosofie en 
praktijk. Voor mij maakt dit steeds duidelijker dat voeding 
meer is dan fysieke voedingsstoffen. Er speelt ook een 
geestelijke kant mee die ons voedt. Dat het boerenbedrijf 
als een levend organisme wordt behandeld, vind ik ook 
geweldig. Als gemengd bedrijf met gesloten kringloop 
zie ik bij Leeuweriksveld dat je daar op kunt inspelen: de 
mest van dieren die zelf geteeld voer eten sluit beter aan 
op de bodem en het landschap. Zo breng je harmonie in 
het bedrijf als geheel.”  

Ruimte voor ontwikkeling
“Alhoewel ik ervan overtuigd ben geraakt dat wat ik leer 
de meest duurzame manier is om voedsel te produceren, 
zie ik ook nog ruimte voor ontwikkeling. Met mijn 
eindwerkstuk wil ik onderzoeken of ik een boerenbedrijf 
kan ontwerpen dat meer energie produceert dan nodig 
heeft. Bijvoorbeeld met paardenkracht en via planten die 
zonne-energie vastleggen. Paarden zijn sowieso beter 
voor de bodem dan zware trekkers. Bovendien moeten 
we simpelweg af van de fossiele brandstoffen. Niet 
alleen omdat ze vervuilend zijn, maar op de lange termijn 
gewoon opraken.”

‘De BD-landbouw maakt het 
voor mij steeds duidelijker 
dat voeding meer is dan 
fysieke voedingsstoffen. Er 
speelt ook een geestelijke 
kant mee die ons voedt.’ 

Tim Moerman: 
‘Ik leef mijn stoutste droom’
Een uitwisselingsproject naar Senegal was voor Tim Moerman het zaadje 
dat uitgroeide tot fruitteler en boer op Loverendale. Op de tweede dag in 
Afrika dacht hij: “Wat doe ik hier? Ik kan hier niks bijdragen. De overige vier 
weken is hij vervolgens gaan rondkijken, observeren: “Op een lokale markt 
zag ik Nederlandse uien liggen. Dat vond ik waanzin. Terug in Nederland 
verdiepte ik mij als student sociologie stevig in eerlijke handel. Het aanbod 
om te promoveren sloeg ik af. Ik wilde niet langer lezen en luisteren, maar 
het gewoon gaan doen.”

Gemengd BD-bedrijf 
“Ik stroomde door naar Landwijzer, de Belgische opleiding voor biologische 
landbouw, en kwam als stagiair bij Loverendale terecht. Ik had al een akkerbouwstage 
gedaan en wilde nog veehouderij doen. Na mijn stage bleef ik hangen. In 2010 kwam 
de aangelegen Boomgaard Ter Linde te koop. Fruitteelt an sich interesseert me niet. 
Veehouderij of akkerbouw ook niet. Het gaat mij om het totaalplaatje.  

Mens worden aan de landbouw
Warmonderhof is een opleidingscollectief voor 
biodynamische landbouw en verzorgt voltijd- en 
deeltijdopleidingen. Voltijdstudenten kunnen op 
MBO-niveau 3 of 4 volgen, maar de opleiding sluit 
prima aan bij een havo/vwo-vooropleiding. De 
slogan van Warmonderhof – ‘mens worden aan de 
landbouw’ – heeft Mirte aan den lijve ervaren: “Als 
VWO-leerling zag ik mijzelf als iemand die slim is en 

goed kan leren. Door met mijn handen in de aarde te werken, kwam ik dichter 
bij mezelf, werd daadkrachtiger. Mijn denken en doen kwam meer in balans.” 
Ook geïnteresseerd? Check de agenda op de website voor de eerstvolgende 
meeloopdagen.  warmonderhof.nl

Ik nam de boomgaard 
vooral over om mijn 
plan uit te rollen: 
een gemengd 
biodynamisch 
bedrijf ontwikkelen 
waarbij akkerbouw, 
veehouderij, fruitteelt, bloemen, bijen en 
waterbekkens allemaal geïntegreerd zijn. Om aan te 
tonen hoe levensbronnen opgebouwd kunnen worden voor 
toekomstige generaties.”  

Consequenties voor komende generaties 
“Op uitputting wil ik het verschil gaan maken. De 
watervoorraden en biodiversiteit die in de eeuwen voor 
mij zijn opgebouwd, kan ik toch niet in één generatie 
leegtrekken? Alles wat ik nu doe, heeft consequenties voor 
de komende zeven generaties. Op mijn bedrijf gaat natuur 
hand in hand met landbouw en water. Water wordt een 
steeds grotere uitdaging maar we hebben boerenbedrijven 
nodig die tonen dat het vanuit een evenwicht kan, ook als 
inspiratie voor de landbouw als geheel. Met biodynamische 
landbouw wil ik een schakel zijn tussen het verleden en de 
toekomst.”

Goede eigenschap geeft vrijheid
“Dit jaar kreeg én pakte ik de kans om mede-eigenaar 
van Loverendale Ter Linde te worden. Sindsdien manage 
ik 140 hectare en 24 man personeel. Er is dus wat meer 
verantwoordelijk bijgekomen. Mijn groenten en fruit reizen 
zo kort mogelijk. De dierlijke producten wil ik zelfs niet 
verder brengen dan lokale horeca en winkels. Hier leef ik 
mijn stoutste droom. Of daar lef voor nodig was? Voor 
mijn gevoel niet, voor een ander misschien wel. Het is niet 
de meest makkelijke weg geweest, maar mijn meerwaarde 
van boeren zonder agrarische achtergrond betekent dat ik 
vrij kan kijken. Daarbij trek ik mij geen bal aan wat anderen 
van mij denken. Dat geeft veel vrijheid om ongebaande 
wegen te bewandelen.”

‘Met een gemengde 
biodynamische 
bedrijfsvoering wil ik 
aantonen hoe levensbronnen 
opgebouwd kunnen worden 
voor toekomstige generaties.” 

Samen sterk 
zonder winstoogmerk
Boomgaard Ter Linde en 
Loverendale Ter Linde in 
Oostkapelle vormen samen 
sinds 1926 het oudste 
biodynamische bedrijf in 
Nederland. De plek kent 
een bewogen historie maar 
fruitteler en boer Tim Moerman heeft lef en ziet 
vooral kansen. Tim is aangesloten bij de Nautilus 
Organic. Een verkoop- en marketingcoöperatie 
van bio en biodynamische groenten- en fruittelers 
die onafhankelijk werkt zonder winstoogmerk.  
nautilusorganic.nl

EET MEER 
PASSIEPASSIE

EET MEER 
LEFLEF

Mirte Braspenning:

‘Met mijn handen in de aarde
kwam ik dichter bij mijzelf’

CampagneCampagne
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EEN BETERE TOEKOMST?
Alles draait om keuzes maken. Dat geldt voor boeren, voor de politiek en voor jou als consument. 
De voedselindustrie heeft een grote invloed op de toekomst. Wat jij op je bord hebt liggen, maakt 
daarin weldegelijk verschil. Welke keuze maak jij?

MENU VAN MORGEN: 

TOEKOMSTBESTENDIG VOEDSELSYSTEEM
Voor een toekomstbestendig voedselsysteem moeten we anders consumeren én 
produceren. Voor een circulaire landbouw, natuurvriendelijk en zoveel mogelijk 
klimaatneutraal in 2050, is het belangrijk dat we de komende jaren duidelijke doelen 
stellen op het gebied van landbouw en voedsel. Dat stelt Natuur en Milieu centraal in 
hun lobby richting de overheid. Om voedsel lekker, betaalbaar én gezond te houden, 
zouden we moeten eten volgens het Menu van Morgen:

• Een menu met meer vers, lokaal en seizoensgebonden voedsel, dat zo min mogelijk 
is bewerkt.
• Een dieet met meer plantaardig voedsel en minder vlees.
• Een duurzame keuze voor vlees van veehouders die het meeste voer dat ze nodig 
hebben zelf produceren.
• Minder voedsel verspillen.
Kies je voor Demeter-producten, dan kies je voor het Menu van Morgen.
Natuurenmilieu.nl

ZONDER BOEREN GEEN VOEDSEL
is ook jouw verantwoordelijkheid
Voor een werkelijk toekomst bestendig landbouwbeleid is de overheid aan zet. Naast 
een eerlijke en transparante voedselketen, waarin bio(dynamisch), natuurinclusief en 
kringloop reeds ‘ingeboerde’ begrippen zijn, moet in het beleid plaats zijn voor:
• Bepalen van kwaliteit voor publieke waarden (lucht, bodem, water, biodiversiteit, 
landschap, gezondheid, Dierenwelzijn) vastgelegd in wetgeving;
• Versnelde mindering van externe inputs (niet hernieuwbare grondstoffen, zoals 
kunstmest, chemische middelen en krachtvoer, zoals geïmporteerde soja);
• Natuurgedreven landbouw in plaats van economische korte termijn belangen;
• Verlaging van BTW op natuurinclusieve, circulaire producten en een heffing op 
producten met verborgen, externe maatschappelijke kosten (true cost pricing);
• De draagkracht van de aarde als basis voor onze welvaart en welzijn;
• Voorlopers die laten zien dat natuur en landbouw bondgenoten zijn;
• Duidelijkheid hoe burgers, horeca en bedrijfsrestaurants kunnen kiezen voor lokaal 
natuurinclusief, circulair voedsel.

Natuurlijk is het ook zaak dat jij in actie komt. Koop je producten uit de biodyna- 
mische landbouw, ben je hiermee heel verantwoordelijk bezig.

Hoogleraar economie Barbara Baarsma:

VERSTERKING LOKALE KETENS NOODZAKELIJK
Barbara Baarsma, vaak tafelgast bij DWDD, directievoorzitter van de Amsterdamse Rabobank 
(dé financier van de geïndustrialiseerde landbouw) en hoogleraar economie aan de UvA, is na 
de coronacrisis van mening dat lokale voedselketens Nederland vooruit helpen. In de Volkskrant 
zei ze dat sommige waardeketens te ver zijn geglobaliseerd en dat vooral in de voedselketen 
kwetsbaarheden zitten met averechtse effecten tot gevolg. Via supportyourlocals.nl zet ze zich in 
om de versterking van de lokale ketens die tijdens de vruchtbare bodem van de coronacrisis naar 
boven kwam, blijvend te laten bestaan. Door na te denken waar je eten vandaan komt en korte 
ketens verdienvermogen te geven, draag je bij aan verduurzaming. Dat klinkt hoopgevend voor 
onze (jonge) biodynamische boeren en boerinnen. Doe jij mee om samen met hen gezonder 
voedsel en een mooiere wereld te ‘kopen’?
Bron: Hofweb.nl

Trouwen op de BD-boerderij
Heb je plannen om gezamenlijk de toekomst in te gaan? Onder de rook 
van Amsterdam vind je op biodynamische boerderij De Stadshoeve (Amster-
dam-Zunderdorp) een trouwlocatie! Je mag het buiten en in de stallen inrich-
ten zoals je wil. Er is een spoelkeuken en er zijn genoeg tafels en banken. 

Nieuwsgierig? 
Meer info op www.stadshoeve.nl

Gezond rendement en innovatie 
Onze zelfbewuste ondernemende biodynamisch boer Jaring Brunia ge-
looft dat duurzaam boeren draait om een gezonde planeet, maar ook om 
het werkgeluk van hemzelf. Hij boert zonder kunstmest en krachtvoer te 
gebruiken, draait een gezond rendement en houdt tijd over voor innovatie. 
Zijn aanpak is een voorbeeld voor anderen. 

Jaring: “Samen met de natuur run ik mijn 
bedrijf, leer loslaten en te vertrouwen, maar 
ook te genieten. Als ik ‘s zomers met de  
opkomende zon in de ochtend en de flui-
tende weidevogels op de achtergrond mijn 
koeien ophaal, kan mijn dag niet meer stuk.”

Vragen stellen via 

SJOUK HET KALF
Hiske Ridder eet vegetarisch, dus wel zuivelproducten. Voor haar leefstijl zijn er dus dieren 
nodig. Als betrokken burger wilde Hiske de relatie tussen vlees en melk ontdekken. 
Daarvoor adopteerde ze Sjouk het kalf dat op een BD-bedrijf geboren is en waarvan ze het 
vlees krijgt zodra het dier slachtrijp is. 

Op sjoukhetkalf.nl kun je twee jaar lang het leven van 
kalf Sjouk bijhouden en de discussie tussen Hiske en de 
BD-boer volgen via onder meer korte filmpjes. Doel van 
Hiske is vragen te stellen. Niet de discussie over wat goed 
of fout is. 

Op de hoogte blijven van biodynamisch nieuws? Volg Stichting Demeter op social media
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Verbind je bord en de 
seizoenen met elkaar

Voeding

Eric van Veluwen ziet het als zijn taak om als kok de verbinding tussen bord en seizoen weer te her-
stellen. De natuur zit volgens hem zo mooi in elkaar: “Zijn kippen in de rui, dan leggen ze geen eieren 
en staat er gewoon geen eiersalade op de kaart. Die beperking ervaar ik als een verrijking. Lente-
groentes – zoals asperges, zuring en rabarber – hebben een ontgiftende functie. Na de winterperiode 
is dat precies wat ons lichaam nodig heeft. Door mee te gaan in de cadans van de natuur, kunnen wij 
als mens groeien. Door voeding van dichtbij te eten, komen we ook dichter bij onszelf.”

‘Na de coronacrisis heeft iedereen het opeens 
over gezondheid en voorzichtig zijn. Dat is 
onlosmakelijk verbonden met goed eten. Met 
de versheid en vitaliteit van biodynamisch 
geteeld voedsel geef je energie aan zowel je 
lichaam als geest. Vanuit hun holistische kijk 
op bodem, kosmos en het menselijk brein 
kunnen zij duurzaam voedsel produceren 
van energetische topkwaliteit. Daar is niks 
geheimzinnigs aan. Dat proef je gewoon.’

Geniet van de verse oogst 
Demeter-aardappels

Genieten van de herfst
Met deze herfstrecepten uit het kookboek Puur&Makkelijk 
zet je in no-time een gezond en smaakvol seizoensrecept op 
tafel. Natuurlijk zoveel mogelijk met biodynamische ingredi-
enten, herkenbaar aan het oranje keurmerk. Alle recepten 
zijn voor 4 pers.
Bron weetjes: Christianne de kort, www.biofoodie.nl

AARDAPPELSALADE
Het is tijd voor de nieuwe aardappeloogst! Deze lichte, 
vrolijke salade zit bovendien bomvol vitale kruiden. Echte 
herfstkruiden zijn tijm, salie en oregano. Voeg voor een 
hartigere aardappelsalade uitgebakken spek of bacon toe 
en roer een beetje mayonaise door de dressing.

Ingrediënten:
• 1 kg vastkokende aardappels
• 2-4 sjalotten, in dunne schijfjes
• 270 ml witte wijnazijn
• 145 ml olijfolie
• 2 tl dijonmosterd
• 2 grote handenvol gemengde kruiden
• 4-6 radijsjes, in zeer dunne plakjes
• 130 g ingemaakte groenten
• 1 komkommer, in dunne plakjes

1. Kook de ongeschilde, schoongeboende aardappels in een 
pan met ruim water en wat zout. Kook in 25 tot 30 minuten 
gaar. Giet af en laat afkoelen.
2. Snijd ze vervolgens in dikke plakjes en schep de sjalotten 
erdoor. 
3. Breng 200 ml azijn in een steelpan aan de kook en schenk 
het over de aardappels. Breng op smaak met zout en peper 
en besprenkel met een eetlepel olijfolie. Meng goed door en 
laat minstens 30 minuten marineren.
4. Meng voor de dressing de overige azijn met de resterende 
olijfolie en mosterd. Breng op smaak met zout en peper.
5. Meng de aardappels in een grote kom met de kruiden, 
radijsjes, ingemaakte groente en verse komkommer. Schenk 
de dressing erover en schep voorzichtig door elkaar.

Weetje: Geen verse kruiden voorhanden? Kies de gedroog-
de variant, zoals de kruiden van het Blauwe Huis. Deze wor-
den voor een groot deel zelf geteeld in de biodynamische 
kruidentuin in Ruinerwold.

Voeding

Echte voeding deugt voor lichaam en geest
Ruim twintig jaar geleden runde chef-kok Eric van Veluwen zijn eerste high-end restaurant. Een boer uit de buurt dropte een overschot aan 

groentes bij hem op de stoep. De smaak was zo puur dat Eric besloot om bij deze boer op bezoek te gaan. Het bleek een biodynamische 
tuinderij met een ‘heilige’ composthoop en bijenkast. Sindsdien is het de missie van Eric om voeding van deze kwaliteit op de kaart te zetten. 
Daarbij houdt hij niet van half werk, zegt hij zelf: “Als je wilt veranderen, moet je drastisch zijn. Want als je bent wat je eet, maar niet meer 

weet wat je eet, hoe weet je dan wie je bent? Als biologisch en biodynamisch kok werk ik puur met ingrediënten uit deze landbouw en 
verras daarmee de mensen met een variatie aan mooie, pure smaken.”
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TABOULEH
MET RADICCHIO & 
GRANAATAPPEL
Herfstvariant op een klassiek Midden-Oosters 
gerecht, gemaakt met boekweit voor een 
glutenvrije tabouleh. Dit recept is een smakelijke 
combinatie van de wat bittere radicchio (roodlof), 
de friszure tomaat en granaatappelpitjes en de 
zoetheid van de granaatappelsiroop. Voeg vlak 
voor het serveren een klodder Demeter volle 
yoghurt toe. 

Ingrediënten:

• 100 g beetgaar gekookte boekweit
• 1 komkommer, in kleine blokjes
• 2 vleestomaten (Coeur de Boeuf), in kleine 
blokjes
• ½ kropje radicchio, fijngeschaafd
• Pitjes van 1 kleine granaatappel
• fijngeraspte schil en sap van 1 citroen
• 2 handenvol grofgehakte gemengde kruiden, 
zoals peterselie, munt en dille
• 80 ml olijfolie
• 2-3 snufjes sumak (Turkse supermarkt)
• 1 el granaatappelsiroop (Turkse supermarkt)
• 4 eetlepels yoghurt

1. Meng in een grote kom de komkommer, 
tomaten, radicchio en granaatappelpitjes met de 
boekweit. 
2. Voeg de citroenschil en het sap, driekwart van 
de kruiden en naar smaak zout en peper toe. 
Meng alles voorzichtig.
3. Schenk er olijfolie over, strooi de sumak en 
de rest van de kruiden erover en besprenkel met 
granaatappelsiroop.

Weetje: Boekweit is rijk aan vezels, vitamine B1, B6 
en verschillende mineralen, zoals magnesium.

FRITTATA VAN PREI 
MET GEITENKWARK & APPEL
Met goede, Demeter-eieren en seizoensingredi-
enten is deze frittata een openbaring! De zoetige, 
uiachtige smaak van de prei is mooi in balans met 
de friszure toets van appel en de nootachtige smaak 
van de pompoenpitten. Lekker met verse biodynami-
sche bladsla of op een stevig stuk Demeter brood.

Ingrediënten:
• 500 g prei, in ringen gesneden
• 2½ el olijfolie, plus extra om te besprenkelen
• 2 teentjes knoflook, fijngehakt
• 1 appel, grofgeraspt
• 1 el gehakte peterselie, plus extra ter garnering
• 1 tl gehakte tijm, plus extra ter garnering
• snufje versgeraspte nootmuskaat
• 6 Demeter eieren, lichtjes geklopt
• 100 g Demeter kwark
• 1 el pompoenpitten, geroosterd

Verwarm de oven voor tot 140 °C.
1. Stoof de preiringen met de knoflook in 1½ eetlepel 
olijfolie op middelhoog vuur in een ovenvaste pan tot 
ze zacht zijn. Breng op smaak met zout en peper.
2. Roer hier de appel, peterselie, tijm en nootmus-
kaat door en schenk dan de geklopte eieren erover. 
3. Verdeel kloddertjes kwark over de frittata en be-
strooi met de pompoenpitten.
4. Bak de frittata in de oven voor 35 tot 40 minu-
ten, of tot het ei net gestold is.
5. Laat de frittata 10 minuten staan. Besprenkel 
met de rest van de olijfolie en garneer met de over-
gebleven kruiden.

Weetje: Biodynamische kippen lopen lekker veel 
buiten. Hier kunnen ze een zandbad nemen en ge-
nieten van de zon. Er lopen hanen bij de kippen, zo-
als in een echte ‘kudde’, voor veiligheid en pikorde. 
De buitenuitloop is voorzien van bosjes en struiken, 
zodat ze lekker insecten kunnen scharrelen maar ook 
dekking kunnen vinden onder de struiken of natuur-
lijk bij de haan. Dit zorgt er voor dat de kippen een 
veilig gevoel hebben en geeft jou stressvrije eitjes. 

BOERENKOOL-
APPELSALADE 
MET KIEMGROENTEN, ZADEN 
& KARNEMELKDRESSING
Een combinatie van zaden, noten en kruiden met 
een lichte dressing en versgeoogste groenten. De 
échte Demeter karnemelk zorgt voor een friszure 
smaak en zit boordevol levende bacterieculturen.  

Ingrediënten: 
• 8-12 boeren- of palmkoolbladeren, in kleine 
stukjes gescheurd
• 2 grote handenvol fijn gesneden gemengde 
kruiden, zoals peterselie, munt en dille
• 1 rode appel, in dunne plakjes
• ½ rode ui, in dunne schijfjes
• 100 g linzen- of bonenkiemen
• 4 el gemengde pompoen- en zonnebloempitten, 
geroosterd

KARNEMELKDRESSING:
• 100 ml karnemelk
• 2 el balsamico 
• 2 tl honing
• 2 tl mosterd
• 200 ml olijfolie

1. Voor een zijdezachte dressing meng je de 
karnemelk, azijn, honing, mosterd en olie met de 
staafmixer. Breng op smaak met zout en peper. 
2. Meng in een grote kom de kool met de kruiden, 
appel, ui, kiemgroenten en driekwart van de za-
den. Breng smaak met zout en peper.
3. Schep de dressing voorzichtig door de salade en 
strooi er de resterende geroosterde zaadjes over.

Weetje: Door (magere) melk aan te zuren met 
melkzuurbacteriën worden de melksuikers (lactose) 
omgezet in melkzuur en ontstaat karnemelk. Omdat 
die na het aanzuren niet meer wordt verhit blijven 
de goede bacteriën intact (levend). BD-karnemelk is 
op de traditionele manier gekarnd.

Biodynamische markten, 
boerderijwinkels en meer
Wil je de biodynamische producten écht beleven? Koop ze rechtstreeks bij de boer! De meeste BD-bedrijven 
hebben boerderijwinkels of staan op boerenmarkten. Geen boerderij in de buurt? Je vindt de Demeter-producten 
in de biologische speciaalzaken en webwinkels (zie voor een overzicht www.stichtingdemeter.nl/locaties).

Wekelijkse boerenmarkt
in de schuur
Elke zaterdagochtend van 09:30 tot 13:00 uur vindt in 
de schuur van de biodynamische Stadsboerderij Alme-
re een boerenmarkt plaats. Alle producten zijn dag-
vers en zelfgemaakt. Zo vind je er rundvlees van de 
eigen koeien, verschillende kazen, kruidenierswaren, 
het echte zelf gebrouwen Kemphaan bier, vers gebak-
ken brood, banket en andere overheerlijke producten. 
Daarnaast zijn er biologische schoonmaakmiddelen, 
huidverzorgingsproducten en verse bloemen verkrijg-
baar. Klaar met boodschappen doen? Geniet van 
huisgemaakte appeltaart op het terras of in de winter 
bij de haard in de tuinkamer.Kemphaanpad 14, Alme-
re. www.stadsboerderijalmere.nl

Van eigen biodynamisch erf
Heel veel biodynamische bedrijven hebben een 
boerderijwinkel. De ene heel uitgebreid met allerlei 
aanvullende artikelen vanuit de biologische groot-
handel, andere houden het klein met alleen de pro-
ducten van eigen bedrijf. Sommige hebben een be-
zorgdienst of diverse afhaalpunten in de omgeving. 
Op www.stichtingdemeter.nl vind je bij het menu 
bedrijven een opsomming van alle boerderijwinkels 
als je deze zoekterm bij het vakje trefwoord invult. 

Biodynamische Gasconne 
vleespakketten
Eet je graag af en toe een stukje vlees, dan kun je 
dat rechtstreeks bij de biodynamische boer kopen. 
Meestal in pakketten, omdat zo geen vleessoorten 
overblijven en het makkelijker te verkopen is. De 
dieren worden kleinschalig geslacht bij gecertifi-
ceerde slagers. De dieren hebben een zo goed mo-
gelijk leven gehad, mochten hun hoorns behouden 
en leefden vaak in een familiekudde (alle leeftijden 
bij elkaar). De dieren hebben geen krachtvoer van 
import gegeten en hebben zoveel mogelijk buiten 
gelopen. Rechtstreeks van de boerderij, weet je pre-
cies waar jouw vlees vandaan komt. Zoals bijvoor-
beeld het vlees van biodynamische boerderij Gaos 
op www.gaos.nu.

Ook een tip: koop een geit, kip of koe van een 
biodynamisch bedrijf. Check op www.stichtingde-
meter.nl bij ‘bedrijven’ op deze zoekterm.

Even een biodynamisch eitje uit de muur trekken?
Het kan bij biodynamische boerderij Zuuver in 
Twente. In de Veldschuur trek je dagelijks jouw lek-
kerste biodynamische eten van het seizoen uit de 
muur: van eigen erf en van collega biodynamische 
boeren uit de buurt. 
Check www.zuuver.nl voor de voorwaarden.

Gezond koken uit 
Puur&Makkelijk
De seizoensrecepten in dit magazine komen uit 
het kookboek Puur&Makkelijk, geschreven door de 
oprichters van het eetcafé en de inmakerij Corner-
smith in Australië. De recepten zijn niet alleen heel 
lekker, ze weerspiegelen ook hun gedachtengoed 
van hoe we met voedsel om zouden moeten gaan. 
De originele en smaakvolle gerechten staan per sei-
zoen beschreven, inclusief  tips en recepten voor het 
overschot aan groente en fruit: van het maken van 
jam, sauzen en chutneys tot en met inleggen en fer-
menteren.

Puur&Makkelijk
Alex Elliot-Howery en James Grant. 
ISBN: 9789461432384  
€ 25,95  www.goodcook.nl
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Provincie Utrecht
De Veldkeuken in Amelisweerd serveert 
biodynamische groenten, fruit, en kruiden 
uit de 18e eeuwse moestuin van Tuinderij 
Amelis’Hof. De koffieprut van de Veldkeuken 
dient weer als bodemverbeteraar in hun tuin. 
Zuivel komt van biodynamische zorgboerderij 
de Hondspol. De granen van het brood worden 
geteeld door Stichting Doornik Natuurakkers, 
die de biodynamische teelt combineert met de 
bescherming en herstel van akkervogels.
Koningslaan 11, Bunnik   I   veldkeuken.nl 
EKO-keurmerk Goud

Provincie Noord-Holland
Op het terras van BD-bedrijf Fruittuin van 
West staat een leemoven waar elke maand de 
lekkerste pizza’s op houtvuur worden gebakken 
met toppings uit eigen tuin. Inclusief gezellig 
kampvuur. Of kom langs in het Tuincafé voor 
een stuk appeltaart van eigen appels, een lekkere 
lunch met eigengemaakte seizoenssoep of plan 
een borrel in om van de tuin en omgeving te 
genieten.
Tom Schreursweg 48, Amsterdam  I   
fruittuinvanwest.nl

Provincie Zuid-Holland
Op de biodynamisch werkende zorgboerderij 
Bieslandhoeve in Delfzijl produceren ze 
groenten, vlees, brood en rauwe melk door zo  
min mogelijk in te grijpen in de natuur. 
Die (h)eerlijke producten leveren ze aan diverse 
horeca in de omliggende steden, waaronder aan 
strandtent Elements Beach. Ontbijt met uitzicht 
op zee, lunch al loungend of geniet van al dit lekkers 
tot de zon ondergaat. Er is ook een take-away! 
Strandafslag Vlugtenburg - ’s Gravenzande   I   
elementsbeach.nl

Provincie Brabant
Op reservering kun je op biodynamische 
boerderij de Genneper Hoeve meedoen aan 
uitgebreide proeverijen in de tuin of stal. Om 
op een leuke manier kennis te maken met de 
smakelijke kant van deze boerderij zijn ook 
boerenlunches of landgoeddiners mogelijk. De 
meeste proeverijen worden opgeluisterd met een 
rondleiding over de boerderij en het Landgoed.
Tongelreeppad 1, Eindhoven  I   
genneperhoeve.nl

Provincie Overijssel
Op het gemengd biodynamisch bedrijf 
Overesch in Raalte teelt de familie met meer 
aandacht voor hun dieren, de natuur, het milieu 
en dus ook voor ons als mens. Bij bistro de 
Stadshoeve in Zwolle - het 1e restaurant met 
EKO-keurmerk in Overijssel - hechten ze veel 
waarde aan de herkomst van hun producten. Die 
komen deels bij Overesch vandaan.
Arendshorstlaan 23, Zwolle   I    
bistrodestadshoeve.nl

Provincie Zeeland
Bij de Bier&Melk salon in Domburg staat de 
sappen en jams op de kaart van biodynamisch 
kleinfruitbedrijf De Ring. In het fruitseizoen 
staat uiteraard ook het verse fruit op de kaart, 
bijvoorbeeld als topping op de yoghurts of het zit 
verwerkt in de zelfgemaakte taarten en crumbles. 
Tip: maak gebruik van de take away of delivery.
Weststraat 11, Domburg  I   bierenmelksalon.nl

Provincie Gelderland
Op reservering kun je bij biodynamische 
Ekoboerderij Arink in het Biotel ontbijten, 
lunchen of borrelen. Altijd met verse producten 
van het seizoen op je bord, zoveel mogelijk van 
eigen boerderij. Natuurlijk staat de eigengemaakte 
bijzondere Zwaluwgekwetter kaas op de kaart. En 
als je hier toch bent: je kunt hier ook slapen tussen 
leem en stro!
Gasteveldsdijk 6, Lievelde I  biotelachterhoek.nl

Provincie Flevoland
Het biodynamische lamsvlees van Flevolamb 
staat op de kaart bij Moellies in Dronten. 
De dieren leven het hele jaar buiten in een 
natuurlijke omgeving. Elke dag eten ze smakelijke 
kruiden, grasmengsels en restproducten uit de 
akkerbouwtak van het bedrijf, zoals kromme 
komkommers en halve aardappels. Ook op de 
menukaart: de vruchtensappen van BD-bedrijf 
Warmonderhof. 
Havenplein 2, Dronten I   moellies.nl

Provincie Drenthe
Bij biodynamische boerderij ‘t Leeuweriksveld 
is het elke laatste woensdag van de maand Eten 
wat de pot schaft. Voor € 12,50 schuif je aan voor 
de maaltijd. Kok Alberta Rollema overlegt op de 
dag zelf met de BD-boer en boerin wat het land 

biedt. Met deze verse biodynamische ingrediënten 
gaat ze voor jou koken. Alleen, met z’n tweetjes of 
met een groep aanschuiven kan om 18.00 uur.
Zandzoom 72, Emmen  I  leeuweriksveld.nl

Provincie Friesland
In het vestingstadje Sloten in een boerderij uit 
1822, vind je brasserie de Malle Mok. Kies de op 
houtskool gegrilde Graasburger van biodynamisch 
rundvlees van de Graasboerderij uit Sondel. 
Hun koeien grazen 8 maanden per jaar buiten van 
verse grassen en kruiden. Ze krijgen geen granen 
en geen antibiotica. Ook de uitsmijters op de kaart 
zijn gemaakt met de biodynamische eitjes van dit 
bedrijf. 
Baanweg 96, Sloten   I   mallemok.nl

Provincie Groningen
Bij restaurant en B&B Piloersemaborg in Den 
Ham serveren ze de zuivel van biodynamische 
veehouderij Waddenmax (zie ook pag 32). 
Hier lopen de koeien langs de Waddenzee in 
Hornhuizen. Hun melk wordt direct vanuit de 
melkstal in de naastgelegen zuivelruimte verwerkt. 
Hun melk wordt wekelijks verwerkt tot yoghurt, 
authentiek uitgelekte kwark, karnemelk, slagroom, 
boter en boerenkaas. 
Sietse Veldstraweg 25, Den Ham   I   
piloersema.nl

Provincie Limburg
Sinds 1992 teelt Jan van de Ven op zijn gemengde 
biodynamisch bedrijf De Hooge Weyer in alle 
seizoenen een uniek assortiment groenten op 
zijn vruchtbare akkers. Dagvers geoogst gaan ze 
onder meer met minimale voedselkilometers naar 
restaurant Marrees in Weert. Terwijl jij daar 
dineert kan Jan doorgaan om een topkwaliteit 
aan groenten te telen. Bemest door zijn eigen 
runderen, kippen en varkens die genieten van 
een ruime uitloop en kruidenrijke weiden vol 
biodiversiteit.

*Heb jij ook een restaurant en wil je graag dagvers 
ingrediënten verwerken? Neem dan contact op 
met een BD-bedrijf bij jou in de buurt om samen 
tot afspraken te komen. 

Voedingsstoffen uit de natuur
“Wonend tussen de Brabantse varkensstallen zag ik ook regelmatig 
vrachtwagens door de straat rijden, vol varkens die voor het eerst daglicht 
zagen. Dat verafschuwde ik toen al en wist zeker dat het niet gezond was om 
dat vlees te eten. Gezond eten van eigen erf heb ik altijd nagestreefd, ook 
toen ik op mezelf ging wonen. De natuur heeft het hele jaar door voldoende 
voedingsstoffen te bieden: ’s zomers haal je de vitamine c uit fruit en in de 
winter uit boerenkool. Maar gezonde voeding is meer dan een verzameling 
voedingsstoffen. Bij Demeter kijken we naar voeding als geheel: pure voeding 
die van akker tot bord met aandacht is geteeld en bereid. Van planten die 
hebben geleerd om weerstand op te bouwen zodat hun voeding ook jou de 
weerstand kan bieden die je op dat moment nodig hebt.  Voeding waar je 
beter van wordt en je jezelf door kunt ontwikkelen.”

‘Biodynamische voeding is pure voeding 
die van akker tot bord met aandacht 
is geteeld en bereid. Van planten die 
hebben geleerd om weerstand op te 
bouwen zodat hun voeding ook jou 
de weerstand kan bieden die je op dat 
moment nodig hebt. Voeding waar je 
beter van wordt en je jezelf door kunt 
ontwikkelen.’

Nieuwe generatie die zorgt voor de aarde
“Gelukkig zie je steeds meer jongeren die bewust bezig zijn met 
voeding, want de wereld heeft een generatie nodig die zorgt voor de 
aarde in plaats van haar uit te putten. Zij komen ook in de van oudsher 

natuurvoedingswinkels. Werd hier vroeger uitsluitend reformvoeding 
verkocht, inmiddels zijn dit ‘gewone’ supermarkten. Het is heel erg belangrijk 
om deze biologische speciaalzaken in stand te houden. Alleen hier kan 
biologisch ook echt zo blijven zoals het is bedoeld. Het aanbod (goedkoper) 
biologisch in de reguliere supermarkt voldoet vaak slechts aan de minimale 
eisen voor biologisch (zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen 
geteeld). Als een biologische teler voor de laagste prijs moet leveren, dan kan 
hij geen stappen meer maken vanuit zijn idealen. Zoals extra investeringen 
in het behoud van biodiversiteit, milieu en dierenwelzijn. Vandaar dat je 
biodynamische producten ook niet in de reguliere supermarkt vindt.” 

You Will Grow op jouw bord
“Productontwikkeling en marketing van voeding zijn enkel gericht op de 
meetbare voedingsstoffen die in een product zitten. Maar voeding is meer 
dan een verzameling voedingsstoffen. Bij Demeter kijken we naar voeding als 
geheel. Door verder te kijken dan waar de huidige wetenschap naar kijkt kun 
je veel beter begrijpen waar gezonde voeding om draait: pure voeding die van 
akker tot bord met aandacht is geteeld en bereid. Voeding die heeft geleerd 
om weerstand op te bouwen zodat het ook jou weerstand kan bieden die je 
op dat moment nodig hebt. Voeding waar je beter van wordt en je jezelf door 
kunt ontwikkelen.”

De Demeter Voorwaarden Commissie is een onafhankelijk commissie die 
de normen opstelt voor Nederland op basis van internationale Demeter 
voorwaarden. De voorwaarden zijn onderhevig aan innovaties in de sector, 
zoals nieuwe methoden om ziektes beter te beheersen en planten beter te 
laten groeien. De commissie bekijkt of de methode past bij de beginselen 
van Demeter. Is er kans op een negatieve invloed die de vitaliteit van de plant 
aantast, dan wordt deze niet toegestaan binnen de Demeter voorwaarden.

Buitenshuis Biodynamisch
Restaurants met BD op de kaart

Vitale waarde van 

biodynamische voeding

Eet je in een restaurant waar met biodynamische producten wordt gewerkt*, dan zit er een prachtig verhaal 
achter jouw eten verscholen. Dat zie je misschien niet aan het eten zelf, maar gelukkig zijn de koks die met 
de producten van onze boeren werken vaak zó enthousiast, dat ze dit jou graag vertellen. In deze restaurants 
(sommige op de BD-bedrijven zelf) eet je meer vitaliteit en kwaliteit, én zorg je dat de BD-boer zich kan blijven 
inzetten voor de (bio)diversiteit van het landschap. 

Christianne de Kort is lid van de Demeter Voorwaarden  
Commissie. In combinatie met haar achtergrond als kwali-

teitsmanager bij een biologische groothandel en opleiding 
in voeding & gezondheid & dietetiek zorgt ze er met haar 

expertise en passie voor dat de vitaliteit van de Demeter- 
voedingsmiddelen ten alle tijden wordt gewaarborgd. 

Christianne groeide op in een Brabants dorpje. Dat ze daar met haar ouders zelfvoorzienend woonde, was een 
levenswijze waarvan ze toen niet doorhad dat het eigenlijk heel bijzonder was: “Groente of fruit kwam nooit uit de 
supermarkt, maar uit onze eigen moestuin met fruitbomen. In de zomer hielp ik mee met het plukken en inmaken. 
Emmers vol met sperziebonen heb ik gedopt. Niets ging verloren. Elk jaar scharrelde er een eigen varken rondom 
ons huis, die ’s avonds in haar bedje met stro lag te slapen. Na een jaar werd ze geslacht. Daar had ik nooit 
moeite mee, omdat ik wist dat ze een fijn leven had gehad.”

Beeld: Floris van Oers
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Vitale voeding uit een vruchtbare aarde

‘Een stap verder dan biologisch’. Met die prikkelende zin op haar verpakkingen maakt ZuiverZuivel 
kenbaar dat ze een stap verder gaat dan biologische zuivel uit de gangbare supermarkt. De melk is 
afkomstig van 25 Nederlandse melkveehouders, die met biodynamische landbouw zorgen voor meer 
integriteit voor het dier, meer biodiversiteit, meer kringloop en meer vitaliteit. Unieke zuivel waarmee 
consumenten kunnen bijdragen aan de groei van dierenwelzijn en een mooie leefomgeving. Wat doen 
onze boeren extra en anders?

De term integriteit is ontleend aan het Latijn en be-
tekent ‘heelheid’. Met meer integriteit voor het dier 
bedoelen wij dat de dieren letterlijk ‘heel’ moeten 
blijven en ‘helemaal zichzelf’ mogen zijn. De koeien 
van onze biodynamische melkveehouders worden 
dan ook niet onthoornd. Hoorns staan in verbin-
ding met het reukorgaan en zijn doorbloed; aan de 
hoorns kan de boer zelfs voelen of de koe koorts of 
ondertemperatuur heeft. Omdat er bij koeien met 
hoorns een sterkere rangorde in de kudde ontstaat, 
heeft dat dat letterlijk grote consequenties voor de 
huisvesting. Onze melkveehouders hebben dan ook 
significant grotere stallen en weilanden. Zo heeft 
elke koe voldoende persoonlijke ruimte.

Kalfje bij de koe
Hoe kan een koe ‘helemaal zichzelf’ zijn? Het 
maagdarm-systeem van koeien is ingesteld op gras. 
Als dat hun hoofdmaaltijd is, komen ze lekker in 
hun vel te zitten. Onze boeren laten hun koeien van 
het vroege voorjaar tot de late herfst in het weiland 
grazen en ‘s winters krijgen de dieren hoofdza-
kelijk hooi en kuilgras gevoerd. De kalfjes krijgen 
minimaal drie maanden verse melk; poedermelk 
is verboden op biodynamische bedrijven. Hoewel 

het vanuit het Demeter keurmerk niet verplicht is, 
vinden onze ZuiverZuivel melkveehouders kalfje-bij-
de-koe een belangrijk thema waar ze gezamenlijk 
mee aan de slag zijn gegaan. Een groeiend aantal 
van onze boeren laat de kalfjes inmiddels bij de 
moeders drinken. Dat is een toonaangevend verschil 
met zuivel uit de gewone supermarkt.

Rijk bodemleven
Voor meer biodiversiteit zijn er heldere regels: elk 
biodynamisch bedrijf moet minimaal 10% van het 
areaal inzetten voor natuurontwikkeling. In en 
rondom de weilanden hebben onze boeren inheem-
se bomen en hagen aangeplant. Ook zaaien ze 
kruidenrijke grasmengsels in de weilanden en bloe-
menstroken rondom de percelen. Zo creëren ze een 
trekpleister voor allerlei soorten insecten en vogels, 
maar ook de koeien zijn er blij mee. Op hete zomer-
dagen liggen zij in de schaduw van de boomkruinen 
en de variatie aan groen biedt hen een gevarieerde 
maaltijd met gezondheidsvoordelen. Een koe weet 
namelijk precies wat zij nodig heeft om fit en vitaal 
te blijven. Met een grote biodiversiteit hebben de 
koeien hun eigen medicijnkastje binnen handbereik. 
Meer biodiversiteit hangt nauw samen met meer 

www.zuiverzuivel.nl

1. Brood met Fingerspitzengefühl
Wie maakt het? 
Mijn favoriete speltbloem komt van de familie Schneider, van hun akkers in het Zuid-Duitse Sinsheim. Vader Philip koos al in 1956 voor biodynamische 
landbouw. Zijn dochter Sabine en zoon Thomas zetten het gemengd bedrijf met 175 koeien en 300 kippen voort, met gesloten kringloop. Op de akkers die 
niet nodig zijn als grasland of voor voedergranen groeit biodynamische tarwe en spelt. Sinds jaar en dag kiest deze boerenfamilie voor zaadvaste graanrassen. 
Deze zijn goed bestand tegen ziektes en plagen en kunnen op eigen kracht vruchtbaar zaad voortbrengen. Na de oogst wordt een deel hiervan apart 
gehouden als zaadgoed voor het volgende groeiseizoen. Op deze manier blijft de boer onafhankelijk van grote zaadbedrijven. Hun tarwe en spelt wordt door 
deskundige molenaars van de Spielberger Molen verwerkt. Een familiebedrijf dat al sinds drie generaties op antroposofische en holistische wijze granen maalt. 

Zelf brood maken!
Van dit speltbloem van Luna e Terra kan je het lekkerste snel-spelt-brood maken. Slechts nodig: deze speltbloem, acidophilus melkdrank, gist en zout. Zoek 
op internet naar het precieze recept: No knead bread met Mark Bittman en bakker Jim Lahey voor The New York Times. Een broodrecept voor het leven!

www.luna-e-terra.nl

3. Zomerse nostalgie
Wie maakt het?
Voor mij kan geen zomer voorbij gaan zonder abrikozen te eten, de rossige wangen van dat 
jaargetijde. Door een fles abrikozendrank van Luna e Terra open te maken waan ik me weer in 
de zomerse zonnestralen. Deze abrikozendrank is gemaakt door familiebedrijf Beutelsbacher 
in het Duitse Weinstadt. De abrikozen nemen ze van biodynamische telers af, die jaar in 
jaar uit werken aan de opbouw van een levende bodem waarvan zijzelf én de volgende 
generaties kunnen oogsten. Van de abrikozen wordt met oog voor de hoogste kwaliteit en 
smaak puree gemaakt om dit vervolgens met bronwater te mengen tot een heerlijke drank. 
Zo verfrissend en dorstlessend tegelijkertijd.

Zelf een mocktail maken!
Mix deze abrikozendrank met een scheut kokosmelk en wat limoensap in de blender of met 
de staafmixer. Gebruik zelfgemaakte ijsklontjes met daarin een rode druif om het drankje te 
koelen. Versier met kruiden van de herfst: salieblad, bloemen van oregano of blaadjes van 
munt. Vind meer lekkers op www.luna-e-terra.nl

Luna e Terra is verkrijgbaar bij de bio speciaalzaken en bij Ekoplaza

4. Het echte goud
Wie maakt het?
Honing is het zuiverste natuurproduct, leerde ik van Wouter Vuijk. Op zijn 17e jaar had 
hij zijn eerste bijenvolk en startte in de jaren 70’ imkerij De Traay. De imkers met wie 
hij samenwerkt, zijn bijzonder in hun vak. Zo ook imker Gunnar wiens biodynamische 
bijenvolken nectar verzamelen van korenbloemen, distels en paardenbloemen in 
ongerepte Duitse natuurgebieden en van biodynamische landbouwgrond. Hij werkt 
nauw samen met de bijen en probeert hun behoeften en natuurlijke leefomgeving te 
respecteren en hier rekening mee te houden. De honing wordt in samenhang met het 
natuurlijke ritme en processen van de bijen geoogst en in de winter neemt hij rust om 
te bezinnen, zoals de natuur dat ook doet. Hij laat de bijen zoveel mogelijk met rust waardoor de bijen op eigen 
kracht sterker worden. De bijen overwinteren op hun eigen honing en bouwen hun raten zelf in de broedkamer. 
Dit alles proef je in zijn honing!

Zoet me leven! 
Leg wat blaadjes salie of tijm in een glas en giet een laagje koud water overheen voordat je het overgiet met kokend 
water. Zo verbranden jouw kruiden niet. Meng naar smaak deze crème Demeter- honing erdoor en droom weg over 
zinderende bijenvolken. Wat ook lekker is: besmeer een geroosterde boterham met roomboter en een dikke laag 
honing. www.detraay.com

De kippen van mijn oma gingen met de zon terug hun hok in en sliepen op stokken. Als kind wist ik 40 jaar geleden nog niet dat het 
Demeter was, maar wel dat het zo klopte: het dichts bij de natuur. Hierbij vier van mijn favoriete Demeter producten, van deze tijd. 

2. De 
zuiverste 
zuivel
Wie maakt het?
Van de acidophilus 
melkdrank van Zuiver 
Zuivel heb je graag een 
dranksnor boven je 
lippen, zo lekker is het.  
De zuivel komt van 25 
unieke biodynamische 
familiebedrijven die 
volgens het Demeter- 
keurmerk boeren. Zij 
gaan een stap verder 

dan biologische bedrijven op het 
gebied van integriteit voor het dier, 
biodiversiteit en kringloop van de 
hele bedrijfsvoering. Vitaliteit van 
de natuur, dier en mens staat bij 
deze boeren centraal. De Zuiver 
Zuivel boeren werken nauw samen 
met Vogelbescherming Nederland 
en samen zorgen zij er voor dat 
de weidevogels ook krijgen wat zij 
nodig hebben, zoals bijvoorbeeld 
een veilige plek voor een nest en 
kruidenrijke weilanden en vernat-
ting. Fair toch?
 
Voor brood maken!
Acidophilus melk is een frisse 
aangezuurde volle melkdrank met 
de speciale cultures Lactobasillus 
acidophilus en Lactobacillus casei, 
L casei 431® en is het beste voor 
het broodrecept met speltbloem. 
Aan het bakken maar!
www.zuiverzuivel.nl

Renáta’s choice
Op eigen kracht: Demeter

Renáta Horenová
Foto: Alex Schröder

kringloop. Door het weiland vruchtbaar te houden 
met eigen mest en compost, ontstaat er een rijk 
bodemleven. En hoe rijker het leven onder de grond 
hoe meer weidevogels, akkervogels en andere die-
ren er boven de grond een habitat vinden.

Roomkraag
Meer vitaliteit is enerzijds het resultaat van alles 
wat hier boven staat. Want vitale koeien geven 
vitale melk. Anderzijds zijn er 
extra eisen voor de verwerking: 
biodynamische melk mag niet 
gehomogeniseerd worden, 
waardoor de vetbolletjes hun 
natuurlijke structuur behouden 
en ze een roomkraag vormen op 
vloeibare zuivelproducten. Dat is 
een unieke kwaliteit van Demeter 
zuivel, die door steeds meer 
consumenten op waarde wordt 
geschat. ZuiverZuivel is zuiver 
genieten!

Foto: Annelijn Steenbruggen 

Advertorial Voeding
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Meest gestelde vragen 
over biodynamisch

Wat is het verschil tussen biologisch en biodynamisch?
Biodynamische landbouw is bijna een eeuw oud. Ouder dan de biologische 
landbouw die vooral in de jaren ’60 opkwam na de grootschalige invoering 
van onder meer kunstmest en pesticiden. De voorwaarden uit de biologische 
landbouw gelden ook voor de biodynamische landbouw, maar biodynamisch 
werkende boeren gaan nog een stap verder in hun idealen. Deze landbouw 
is gestoeld op de antroposofische principes van Rudolf Steiner - ook bekend 
van de Vrije Scholen. In 1924 verzorgde hij een serie lezingen voor boeren en 
landeigenaren die zich zorgen maakte over bodemvruchtbaarheid. Waar biolo-
gisch primair draait om het niet gebruiken van kunstmest en chemisch-syntheti-
sche bestrijdingsmiddelen, zijn er voor de biodynamische landbouw aanvullen-
de normen gericht op bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en dierenwelzijn (zie 
overzicht op pagina 35) Het BD-landbouwbedrijf wordt als een levend organis-
me gezien. Bij ziekten en plagen wordt altijd naar systeemoplossingen gekeken 
om te zorgen dat er weer een nieuwe balans ontstaat. Daarnaast vervullen veel 
BD-bedrijven meerdere maatschappelijke rollen in hun regio, zoals aanbieder 
van zorg, van verse producten via boerderijwinkels of de mogelijkheid om op 
hun terrein van de natuur te genieten. 

‘Wij bouwen aan een levende landbouw-
cultuur waarin we zuiver boeren voor de 
toekomst. Voor mens, dier en natuur. Groei 
is bij ons verbonden aan de kern en staat 
in verhouding tot het geheel. Want, zoals 
we in Twente zeggen: Zuuver is leefde 
veur ‘t boern’. Leavn’, de natuur en de bees-
te. Loat de natuur ‘t wark doon, dan krie’j ‘t 
zuuverste good. 

-Julia ter Huurne, 
boerin op BD-boerderij Zuuver over de Collegiale Toetsing op haar bedrijf.

Qua opbrengsten is biodynamisch toch niet duurzaam?
Waar de gangbare landbouw duurzaamheid’ in technische zin nastreeft, gaat 
het in de organische BD-landbouw om levensprocessen. De technische land-
bouw probeert met kennis over materie en in gesloten systemen via uitsluiting 
en veel sturing grip op groei te krijgen voor hoge opbrengsten. De BD-land-
bouw ziet het als uitdaging om via waarneming en directe ontmoeting de 
levenssamenhang in de natuur te doorzien. Deze holistische kijk geeft de boer 
een rol als bemiddelaar. Die verantwoordelijkheid remt de verleiding om op 
verschillende niveaus in te grijpen en te manipuleren als dat niet zo goed voor 
de natuur, het ecosysteem en uiteindelijk voor onszelf is. Deze morele houding 
is onmisbaar in de BD-landbouw. Als opbrengst per hectare het criterium 
is, dan is technische landbouw op korte termijn succesvol. Maar omdat het 
de natuurlijke hulpbronnen aantast waarop het leven gebaseerd is (levende 
bodem, biodiversiteit, schoon water), is het op iets langere termijn onhoudbaar. 
Bovendien zien we nu al dat bij extreme droogte of regenval biodynamische 
landbouw gelijk of beter scoort qua opbrengsten, omdat de bodemstructuur 
beter in staat is om water zonodig vast te houden of door te laten.

‘The nation that destroys its soil 
destroys itself.’ 

- Franklin D. Roosevelt

Waarom vind ik Demeter-producten  
niet in de reguliere supermarkt?
In de BD-landbouw wordt gewerkt aan bodemvruchtbaarheid en dat vraagt tijd en 
ruimte. De natuur herstelt zich namelijk langzaam en voor het toepassen van een 
goede vruchtwisseling, groenbemesters en bloemenranden is dus tijd en ruimte 
nodig. Voor al deze zaken moet betaald worden. Gelukkig is men in de biologische 
speciaalzaak bereid daar voor te betalen en kunnen wij ons hard blijven maken voor 
een andere vorm van landbouw. Alleen als supermarkten daadwerkelijk een langja-
rige verbinding aan willen gaan met de waarden van de BD-landbouw kunnen onze 
producten daar op termijn ook worden verkocht. Daarvoor heeft Stichting Demeter 
distributievoorwaarden opgesteld. Koop je Demeter-producten, dan groei je mee 
met de verantwoordelijkheid die onze boeren en afnemers voelen om een vruchtba-
re aarde door te geven aan de volgende generaties.

Het gebruik van preparaten klinkt best zweverig. 
Waarom doen jullie dit?
De compost- en spuitpreparaten vormen het hart van de biodynamische land- en 
tuinbouw. Zie ze als een ‘huidserum’ voor de grond: natuurlijke toevoegingen die 
gemaakt worden uit krachtige bronnen, zoals duizendblad, kamille, brandnetel, 
eikenschors, paardenbloem en valeriaan. Een preparaat kan bijvoorbeeld ‘leveran-
cier’ zijn voor silicium, dat de plant weerstand geeft tegen indringers. Het werken 
met de preparaten doet bovendien een beroep op de boer zijn verbeeldingskracht. 
Het moedigt hem aan om zich optimaal te verbinden met alle levensprocessen en 
invloeden die vanuit de kosmos op onze aarde inwerken én zichzelf zo verder te 
ontwikkelen. Daarbij hebben ze (gezien de langjarige veldproeven van het Zwitserse 
Fibl onderzoeksinstituut) overtuigende effecten op de vruchtbaarheid van de bodem 
en het humusgehalte. De vitaliteit die je ermee stimuleert in bodem, plant en dier, 
vindt via de biodynamische voeding ook zijn weg naar jou als consument.

‘De natuur en de kosmos zijn overal met 
elkaar verbonden. Zo is de maan de klok die 
bij de vrouw maandelijks de eisprong laat 
plaatsvinden. Ook bij de kieming van bonen 
en in het gedrag van regenwormen zijn de 
maanfasen terug te vinden. De zon laat een 
ander ritme zien in de plantenwereld en 
zelfs in het optreden van pandemieën. Wat 
helpt om de natuurlijke wijsheid te begrijpen 
is veel te kijken naar de sterrenhemel. Dat 
maakt ons bescheiden in onze machtige 
wereld.’

 – Bioloog en oud Warmonderhof docent Willem Beekman 

Hoe zit het nu precies met  
het stikstofprobleem? 
Op school leer je dat stikstof (N) de grote aanjager is 
voor de groei van planten.
Maar biologisch gezien leer je al snel dat voor een ge-
zonde bodem, en daarmee gezond voedsel, niet alleen 
N maar ook organische stof (met veel koolstof, andere 
mineralen en verbindingen, etc.) van groot belang 
zijn. Bij veel N (uit kunstmest en dierlijke mest) kan het 
organische stofgehalte van de bodem achteruitgaan, 
overige stoffen beperkend worden en er (te) hoge 
N-verliezen zijn naar lucht, grond- en oppervlaktewa-
ter; een kwestie van balans dus. BD-boeren gebruiken 
vooral eigen stromest dat minder N bevat. Oogstresten 
en maaisel zorgen dat er extra organische stof aan de 
bodem wordt toegevoegd. Ook hebben ze veel minder 
uitstoot van N omdat ze veel minder dieren houden per 
hectare (mestoverschot), ofwel grondgebonden zijn, en 
geen kunstmest toepassen. BD-boeren zijn dus geen 
onderdeel van het stikstofprobleem. Ondanks dat mi-
nister Schouten haar nieuwe aanpak voor de landbouw 
op een BD-bedrijf kenbaar maakte, wordt er in de 
regels geen onderscheid gemaakt met onze manier van 
werken. Dat pakt vaak nadelig uit voor onze boeren.

Waarin onderscheidt  
biodynamische voeding zich?
Omdat biodynamische producten zo min mogelijk wor-
den bewerkt, blijft de vitale waarde van voeding zoveel 
mogelijk behouden. Enkele voorbeelden: groente- en 
fruitsappen komen nooit uit concentraat. Dit indikken 
en vervolgens weer aanlengen met water gebeurt veel 
bij sinaasappelsap en tomatenpuree. Van biodyna-
mische sappen weet je zeker dat het na het persen 
zonder deze bewerking de fles in gaat. En melk wordt 
niet gehomogeniseerd (daarbij wordt de melk door een 
nauwe opening geperst zodat vetdruppeltjes verkleinen 
en zich beter door de melk verdelen). Daarom heeft 
BD-melk een romige kraag. Wetenschappelijk onder-
zoek heeft aangetoond dat Demeter melk o.a. meer 
aminozuren bevat en smaakt zoals melk hoort te sma-
ken. Ook zijn in producten met het Demeter-keurmerk 
nog minder E-nummers toegestaan dan bij biologische 
producten. Zo mag vlees(waar) niet zijn geconserveerd 
met behulp van nitriet, citroenzuur en ascorbinezuur. 
En ondanks dat natuurlijke aroma’s van natuurlijke oor-
sprong zijn, kan het alsnog een vrij bewerkelijk proces 
zijn. Daarom zijn alleen kruiden, specerijen en pure 
extracten toegestaan om biodynamische producten 
op smaak te brengen. In yoghurt met aardbeiensmaak 
komt die dus altijd van echte aardbeien. Eigenlijk heel 
logisch, toch?

‘Biodynamische melk heeft 
een authentieke en échte 
smaak, waarvan je proeft dat 
er energie in is gestopt.  
Iedereen moet het recht heb-
ben om dit te proeven. Daar 
moeten we voor knokken.’

 -Chef kok Leon-Mazairac in #Binnenstebuiten

Kraamcadeau zet  
aan tot nadenken
Biodynamisch gaat verder dan alleen voeding. Dit baby-
rompertje (mt 56) is gemaakt van biodynamisch katoen 
en draagt het Demeter-keurmerk. In de opdruk van het 
oneindigheidsteken staat de tekst I am the Future

Dit verwijst naar de geboorte van een pril en puur nieuw mensje én de prachtige leefge-
meenschap SEKEM die Dr. Ibrahim Abouleish in 1977 startte. Met behulp van biodynamische 
landbouw wist een stuk woestijn om te toveren tot groene oase. Inmiddels biedt SEKEM een 
leefomgeving en inkomen aan Egyptenaren met behoud van biodiversiteit. Dit rompertje is 
daar gemaakt. Door jouw aankoop lever je een bijdrage aan deze fair trade onderneming. 
Online te koop via www.bdvereniging.nl € 14,50

Met de campagne YOU 
WILL GROW portretteren 
we biodynamische boeren 
en tuinders 

Voor hen is groei gericht op 
toename van het bodemleven, 
van biodiversiteit, van persoonlijke 
ontwikkeling. Met de aankoop van 
een product van Demeter kwaliteit 
werk je aan je eigen vitaliteit en 
tegelijk bied je de ruimte aan deze 
boeren en tuinders die optimaal 
zorgdragen voor natuur en 
landschap.

Meer weten over het 
Demeter keurmerk? 

Ga naar: 
www.stichtingdemeter.nl

 Bert van Ruitenbeek is directeur van Stichting Demeter. Stichting Demeter is eigenaar en beheerder van het Demeter-keurmerk; een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.
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Evenwichtige bemesting: maximaal 112 kilo stikstof per hectare uit alle meststoffen 

Minimaal 60% biologische, vaste mest 

Gangbare (drijf)mest is niet toegestaan

Een ruime vruchtwisseling om de bodem rust te geven: minimaal 16% groenbemesters (rustgewassen) 
en maximaal 50% rooivruchten (zoals aardappels, wortels en bieten)

Stomen van grond in kassen is niet toegestaan

Het gehele bedrijf moet worden omgeschakeld naar Demeter

Bij rundveebedrijven is 80% van het voer van eigen bedrijf; bij geiten 60%; bij varkens en pluimvee 50% 
(eventueel door samenwerking in te vullen)

Gangbaar voer is niet toegestaan

Kalveren krijgen de eerste 3 maanden verse, bedrijfseigen melk; (geit)lammeren en veulens 45 dagen

Minimaal 10% van het bedrijf is ingericht om de biodiversiteit te ondersteunen

Alle boeren doen mee aan ‘Collegiale Toetsing’. In groepen van 5 boeren bezoeken ze elkaars bedrijf en bevragen 
ze elkaar over hoe de boer zich ontwikkelt en hoe de kernwaarden van Demeter verder te ontwikkelen zijn

Zaadvaste rassen verdienen de voorkeur. Bij granen (behalve maïs en triticale) zijn zaadvaste rassen verplicht

Gentechzaden en CMS-hybriden (zie het kader op pag 8) zijn verboden

Onthoornen van koeien en geiten is verboden 

Maximaal 5 kippen per m2 staloppervlak 

Per 100 leghennen zijn 2 hanen aanwezig

Leghennen hebben een zandbad in de binnenruimte

In de uitloop staan struiken en bomen zodat de kippen beschutting kunnen zoeken voor roofvogels

Pluimvee krijgt minimaal 5% van het voer in de vorm van uitgestrooide, hele granen; 20% van het voer 
dient uit hele granen te bestaan

Medicijnen op basis van ggo’s en organofosforverbindingen zijn niet toegestaan

Fokken met genetisch hoornloze mannelijke dieren is in de melkveehouderij niet toegestaan

Stieren die voortkomen uit embryo-transplantatie mogen niet worden ingezet; 
extreme vleesrassen zijn verboden

Gebruik van biodynamische preparaten is verplicht

Om de levenskracht te behouden zijn diverse bewerkingen verboden, zoals homogeniseren van 
melk, rijpen van vlees dmv elektrische behandeling, gebruik van magnetron, gebruik van een hoge 
frequentiedroger (bij kruiden) en chemische modificatie (hydrateren, harden, hydrolyseren)

Hulpstoffen mogen in bewerkte producten alleen worden gebruikt als ze niet kunnen worden gemist 
en onschadelijk zijn. Conservering op basis van nitriet, citroenzuur en ascorbinezuur is niet toegestaan

Aromatiseren met natuurlijke aroma’s is niet toegestaan. Producten mogen alleen op smaak gebracht 
worden met kruiden, specerijen en pure extracten

 

Maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest en daarnaast 
onbeperkt stikstof uit andere toegelaten meststoffen

Vaste mest is niet verplicht

35% gangbare (drijf)mest is toegestaan

De vruchtwisseling is minimaal 1:2, dus gewassen kunnen eens 
in de twee jaar op dezelfde akker staan

Geen regels op dit gebied

Gedeeltelijke omschakeling is onder voorwaarden mogelijk

Bij rundvee- en geitenbedrijven is 60% van het voer van eigen 
bedrijf of uit de regio; bij varkens en pluimvee 20%

5% gangbaar voer is toegestaan bij varkens en pluimvee

Voor jonge dieren is melk op basis van melkpoeder 
toegestaan. Het hoeft geen bedrijfseigen melk te zijn

Geen regels op dit gebied

Geen regels op dit gebied

Geen regels op dit gebied

Gentechzaden zijn verboden, CMS-hybriden zijn toegestaan

Onthoornen is toegestaan met ontheffing

Maximaal 6 kippen per m2 staloppervlak

Geen regels op dit gebied

Geen regels op dit gebied

Geen regels op dit gebied

Al het voer mag in de vorm van meel in voerbakken worden 
gegeven

Deze medicijnen zijn wel toegestaan

Geen regels op dit gebied

Geen regels op dit gebied

Geen regels op dit gebied

Genoemde bewerkingen zijn bij biologische producten wel 
toegestaan

Genoemde bewerkingen zijn bij biologische producten wel 
toegestaan

Natuurlijke aroma’s (bijvoorbeeld een aardbeismaak die door 
een gist is geproduceerd) zijn toegestaan

Biodynamische landbouw gaat verder dan ‘gewoon biologisch’. De Demeter normen vormen een aanvulling op de 
Europese wetgeving voor biologische landbouw. Een biodynamische boer is ook altijd biologisch. Dit overzicht laat  
een deel van de verschillen zien, maar is zeker niet compleet.

Zorgdragen voor een levende bodem

Het bedrijf vormt een levend, samenhangend geheel; een bedrijfsorganisme

Respecteren integriteit van de plant

Respecteren integriteit van het dier

Verzorgen van levenskrachten en voedingskwaliteit

Je als mens ontwikkelen aan de landbouw

Biodynamisch Biologisch

Via jouw tuin en bord

Steun je hommels
Inmiddels weet je wel dat het niet goed gaat met bijen. Maar je realiseert je misschien niet dat dit 
ook geldt voor de goedaardige brommer de hommel, die tot de bijenfamilie hoort. In veel tuinen 
zie je hommels vliegen, maar dit zijn slechts enkele algemene soorten. Van de 27 hommelsoorten 
in Nederland staan er 17 op de rode lijst* waarvan 7 soorten zelfs verdwenen zijn! Om hommels te 
helpen is het belangrijk dat je hun levenscyclus kent.

Levenscyclus van de hommel
In het vroege voorjaar komen de jonge konin-
ginnen uit hun winterrustplaats tevoorschijn. 
Deze dikke hommels gaan op zoek naar voedsel. 
Vroegbloeiende bolgewassen als krokus, blauw 
druifje maar ook bloeiende wilgen en vroege 
vaste planten zijn van essentieel belang voor de 
koningin om weer op krachten te komen. Is haar 
energievoorraad op peil dan gaat ze op zoek 
naar een nestplek. Naast een oud muizennest 
kan dat ook een spouwmuur of verlaten mezen-
nestkast zijn. In het rommelige nest maakt zij wat 
broedcocons. 

Dan is het tijd om stuifmeel te verzamelen: dé 
voedselbron (eiwit) voor haar larven. Op het stuif-
meel legt de koningin haar eieren. Zo kunnen de 
uitgekomen larven zich direct voeden om daarna 
te verpoppen. Uit de poppen komen werkster-
hommels. Dit totale proces duurt ongeveer 4 tot 
5 weken. Vervolgens blijft de koningin op het 
nest en verzamelen de werksters voedsel. Afhan-
kelijk van de soort groeit de kolonie in de loop 
van het voorjaar uit tot 50-400 individuen. 

In de zomer worden de mannetjes en jonge 
koninginnen geboren en vindt er bevruchting 
plaats. Om de winter te kunnen overleven 
bouwen hommels een reservevoorraad voedsel 
op. De werksters, mannetjes en oude koningin 
sterven in de nazomer en de jonge koninginnen 
gaan op zoek naar een eigen winterrustplaats 
om het volgend jaar weer een nieuwe kolonie te 
kunnen stichten. 

Kwetsbaar voor voedseltekort
Deze levenscyclus laat zien dat hommels van 
het vroege voorjaar tot en met de nazomer in 
de directe omgeving van het nest voldoende 
nectar (energie) en stuifmeel (voedsel voor larven) 
moeten kunnen verzamelen. Wil je de hommels 
helpen, plant dan bloembollen en vaste planten 
in je tuin, met name de geliefde vlinderbloemige. 
Zaai 1- en 2-jarigen en zet struiken en bomen in 
je tuin die geschikt zijn voor hommels. Bij voor-
keur biologisch geteeld.

In tegenstelling tot honing- 
bijen hebben hommels 
geen grote voedselvoor-
raad in hun nest. 

Een week lang geen  
bloemen is funest voor  
een kolonie. 

Biodynamisch helpt mee
Biodynamische boeren en telers laten minstens 
10% van hun areaal met rust voor de natuur. 
Zo versterken ze de biodiversiteit. Ze helpen de 
hommels extra door bij hun groenbemesters en 
akkerranden zo veel mogelijk te zien voor vlinder-
bloemige soorten, zoals luzerne, klavers, lupinen 
en serradelle. Kies jij in de winkel voor producten 
met het Demeter-keurmerk, dan help je daarmee 
dus ook de hommels. 

* Per land (of deel daarvan) staan de in hun voortbe-
staan bedreigde dier-, planten- en schimmelsoorten 
(paddenstoelen en korstmossen). In 2018 is de laatste 
rode lijst voor bijen verschenen.

Jaap Molenaar was 10 jaar voorzitter van de Bijenstichting en is nu directeur van Bijen Educatie 
Stichting Nederland waarvoor hij onder meer bij-vriendelijk advies aan organisaties en bedrijven 
geeft. Middels online cursussen, workshops en lezingen geeft de Bijenstichting educatie over het 
belang van bijen en hoe iedereen bijen kan helpen. In de grote demonstratietuin bij het landelijk 
Bijen Educatiecentrum in Vorden kun je inspiratie opdoen met welke bij-vriendelijke beplanting en 
nestgelegenheid je bijen kunt helpen. 
Meer informatie zie www.bijenstichting.nl
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Drie jaar op rij hield Sijbrand Westra van akkerbouwbedrijf Westerade de boot 
af. “Demeter zilveruitjes telen? Veel te risicovol en arbeidsintensief.” Afgelopen 
jaar zwichtte de biologisch-dynamische teler uit de Flevopolder dan toch 
voor de vasthoudendheid van Hendrikus van Schepen en Eliza Glasbeek van 
voedselfabrikant Machandel. “We hebben elkaar nodig.”

Demeter zilveruitjes 
vragen om schone grond en ‘strenge’ boer

Ja, hij heeft er flink aan getrokken, geeft de oogst-
begeleider van Machandel toe. Met goede reden. 
“Voor de teelt van biologisch-dynamische zilveruitjes 
heb je schone grond en een strenge boer nodig. Zo 
kwamen we bij Sijbrand uit.” In het volle veld valt 
onkruid lastig tussen de dicht opeenstaande uien-
planten te verwijderen, schone akkerpercelen zijn 
om te beginnen een eerste vereiste. Maar dan nog. 
Tijdens de groeifase blijft een wekelijkse gang van de 
wiedploeg noodzakelijk, aldus Eliza.  “Die aandacht 
en toewijding zijn belangrijk want Machandel wil 
geen restanten onkruid in de pot. Maar met de 
kwaliteitswensen maken we het ons wel moeilijk. 
Vanwege het vele handwerk waagt het gros van de 
biologisch-dynamische akkerbouwers zich dan ook 
niet aan de teelt, waardoor bij ons weer de conti-
nuїteit van de aanvoer in het gedrang komt.” 

Mankracht
Dat de conservenfabrikant uit Haulerwijk zodoende 
bij hem aanklopte, begrijpt Sijbrand wel. “Ik ga uit-

dagingen niet uit de weg en dat weten Hendrikus en 
Eliza.” Zo experimenteert hij sinds twee jaar exclusief 
voor Machandel met de teelt van augurken op de 
polderklei. Alleen dit jaar even niet. Vanwege corona 
hebben we de augurkenteelt moet opschorten. Ik 
kreeg de wied- en oogstploegen nauwelijks op sterk-
te.” Waarom dan wel zilveruitjes, wat arbeidintensi-
teit betreft doen de twee toch nauwelijks voor elkaar 
onder? “Augurken oogst je dagelijks, dat vraagt de 
nodige mankracht over een langere periode. De oogst 
van de uitjes gebeurt op een piekmoment. Doordat 
augurkenteelt dit jaar niet aan de orde was, hadden 
we daarvoor net dat beetje ruimte.”

Passen en meten
Het veeleisende handwerk was ook niet de voor-
naamste reden voor Sijbrands terughoudendheid 
met betrekking tot de zilveruitjes. “Witrot ligt altijd 
op de loer, een hardnekkige schimmel die akker-
percelen voor wel vijfentwintig jaar ongeschikt 
kan maken voor uienteelt. Om het risico op witrot 

uit te sluiten, zul je extensief moeten werken. In 
mijn bouwplan ga ik voor de veiligheid uit van een 
terugkerende cyclus van 1 op 10.” Dat vereist het 
nodige passen en meten, onderkent Eliza. “We doen 
dit dan ook niet voor één jaar, maar gaan met elkaar 
een langdurige verbintenis aan. Machandel neemt 
daarbij de volledige oogst af, zo delen we risico en 
zekerheid”

Dat het ene uitje in omvang verschilt van het andere 
stelt Machandel niet voor onoverkomelijke proble-
men. Eliza: “We sorteren de oogst in drie maatvoe-
ringen uit. De middelste maat wordt verwerkt tot 
Demeter zoetzure zilveruitjes. De kleinsten gaan 
als Demeter zure cocktailuitjes voornamelijk naar 
Frankrijk en de rest van Zuid-Europa. De grote uitjes 
zijn bedoeld voor landspecifieke niches. Om het 
productaanbod aantrekkelijk te maken, experimente-
ren we momenteel met natuurlijke toevoegingen als 
saffraan en balsamico azijn.”  

Waar 25 jaar geleden veel startende boeren hun geluk zochten in Oost-Europa – waar nog een zee aan 
mogelijkheden lag – wilde zowel Tom Saat als zijn vrouw Tineke niet naar de middle-of-nowhere. Ze wilden juist 
het raakvlak met de maatschappij opzoeken. “Dat is precies wat we doen met de biodynamische Stadsboerderij 
Almere”, zegt Tom. “Onze samenwerking met de stad was destijds tegen de stroom in. Maar stad en platteland 
horen bij elkaar. Dat voelden we intuïtief aan.”

Eigen boerderij als leerschool
“De interesse voor het boerenvak zat er bij mij als vroeg in. Als kind was ik in de 
vakanties dagelijks op het melkveebedrijf van de buren te vinden. Na mijn studie 
Bodemkunde ging ik als docent/onderzoeker aan de slag bij de Vakgroep Biologische 
Landbouw van Wageningen Universiteit. Ik heb geleerd dat intellectuele kennis ook 
zijn beperkingen heeft. Er zijn zoveel aspecten die bepalen of een gewas wel of niet 
slaagt. Met alleen je hoofd is dat niet te begrijpen. Het werd mij steeds duidelijker dat 
ik een eigen boerderij wilde beginnen waar ik veel meer kon afgaan op mijn intuïtie. 
Een vermogen dat je niet zomaar hebt maar kunt ontwikkelen. Door kennis, ervarin-
gen, waarnemingen en impulsen te combineren.”  

Verbinding leggen met de stad
“De Flevopolder is ooit opgezet met scherpe grenzen tussen dorpen, steden en platte-
land. Zo lag rondom Almere een landbouwsteppe waar je niemand tegenkwam, zelfs 
niet in de zomer. Dankzij die radicale grens was ons idee voor een stadsboerderij een 
inkoppertje. Doordeweeks ontving Tineke schoolklassen op ons erf. In het weekend 
kwamen de kinderen met hun pa en ma naar de boerderijwinkel. Onze vlees- en 
groenteverkoop draaide vanaf het begin vrij goed. In de loop der jaren hebben we 
met educatie, excursies en allerlei andere activiteiten nog veel meer verbindingen 
gelegd met de stad. Het laatste project is Oosterwold, onze tweede boerderij. Hier 
hebben we woonhuizen en landbouw letterlijk geïntegreerd. Dat heeft heel wat voe-
ten in de aarde gehad omdat dit in strijd is met wetgeving.”

‘Ik heb geleerd dat intellectuele kennis ook 
zijn beperkingen heeft. Er zijn zoveel as-
pecten die bepalen of een gewas wel of niet 
slaagt. Met alleen je hoofd is dat niet te be-
grijpen. Varen op je innerlijk kompas is voor 
mij de essentie van biodynamische land-
bouw.’

Innerlijk kompas
“In de afgelopen vijftig jaar zijn landbouw en maatschappij in sneltreinvaart van 
elkaar losgezongen. De huidige boerenprotesten zie ik als een wanhoopskreet van 
een sector die zich niet meer begrepen voelt. Juist doordat wij optrekken met burgers 
en horen wat er bij hen leeft, hebben wij een vruchtbare toekomst gegeven aan onze 
boerderij. Onze insteek is zo’n succes dat het bedrijf soms sneller groeide dan ik kon 
bijbenen. Om goed bij mijzelf te blijven, is mediteren een harde randvoorwaarde. Niet 
op een yogamatje, maar de rust nemen om langs de landerijen en het vee te lopen. 
Dan stel ik mijn zintuigen open voor alles wat zich aandient. Juist door het loslaten 
van vastgeroeste patronen kunnen nieuwe ingevingen zich voordoen. De naam Stads-
boerderij was destijds ook een intuïtieve ingeving. We voorvoelden dat de verbinding 
tussen burgers en boeren nodig was. Varen op je innerlijk kompas is voor mij de 
essentie van biodynamische landbouw.”

Tekst en beeld: Annelijn Steenbruggen

Biodynamisch bij de stad
Als het gaat om stadslandbouw zijn bio-
dynamisch boer Tom en Tineke dé Neder-
landse pioniers. Tussen de nieuwbouw-
wijken van Almere startte zij in 1996 op 
braakliggende stadsgronden met vlees-
vee en akkerbouw. Zo profiteert de stad 
van duurzaam beheer van haar groene 
ruimte en dankzij de stad heeft het boe-

renbedrijf een rooskleurige toekomst. De groenten van Stadsboerde-
rij Almere vind je onder meer in de Demeter groenteconserven van 
Machandel. | stadsboerderijalmere.nl

EET MEER
INTUÏTIEINTUÏTIE

Tom Saat

‘Intellectuele kennis is niet genoeg’
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Op bezoek bij de BD-boer
Hoe kun je de biodynamische landbouw, haar boeren en telers of de producten beter leren kennen door er actief 
aan deel te nemen. We zetten een aantal uitjes voor jou op een rij. Check i.v.m. corona altijd de bijbehorende 
websites voor de laatste updates.

Wandelen over Het Derde Erf
Het Derde Erf in Soest (U) is een biodynamische zorgboerderij en melkveehouderij. Mensen met een zorg-
vraag kunnen hier meehelpen: het vee voeren, de moestuin onderhouden, bloemen en kruiden uit de medi-
cinale pluktuin drogen voor thee en zalf, of het ‘klompenpad’ onderhouden: een wandelpad dat over het erf 
via boerenland naar de Eem loopt. De start daarvan is bij Hotel het Witte Huis. Loop je op woensdag, vrijdag 
of zaterdag dan kun je bij Het Derde Erf een tussenstop inlassen. In het theehuisje schenken ze koffie, thee 
of een sapje met vaak zelfgebakken koek. Neem een rugzakje mee voor de lekkere en mooie inspirerende 
producten in de boerderijwinkel. Let op: honden zijn niet toegestaan.

www.hetderdeerf.nl

Toekomst Zaaien bij Doornik Natuurakkers
Zaaien gaat over de essentie van het leven: zaad groeit uit tot een nieuw gewas. Tijdens Toekomst Zaaien 
ervaar je dat zelf: in een lange rij loop je gezamenlijk over de mooie, biodynamisch onderhouden aarde om het 
nieuwe zaad voor je uit te strooien. In bogen zweeft het graan door de lucht om verspreid over de akker te 
neer te dalen. Toekomst Zaaien wordt op diverse plekken en data in oktober georganiseerd, zoals bij Door-
nik Natuurakkers in Bemmel (Gld). Hier startte Louis Dolmans in 2010 zijn bedrijf met als doel de genetische 
diversiteit van oude granen voor de toekomst te behouden. Via de biodynamische teelt geniet hij van de natuur 
die zich ieder jaar verder ontwikkelt en met name van de zeldzame planten die hij daarbij tegenkomt. Tijdens 
Toekomst Zaaien vertelt Louis je graag over zijn manier van werken. Kom je mee zaaien op zijn akkers? 
Doornik Natuurakkers, zondag 18 oktober, 14.00 uur. Laarzen aanbevolen! 
Op toekomstzaaien.nl vind je alle adressen waar je kunt Toekomst Zaaien

Van boerderijwinkel tot belevingspad
In Raalte vind je biodynamische boerderij Overesch. Hier koop je jouw biodynamische boodschappen recht-
streeks bij de boer. Dichter bij de natuur lukt niet! Neem vooral je kinderen mee. Via het uitgezette belevings-
pad, een mooie en gevarieerde route van zo’n 2 kilometer, leert je kind spelenderwijs meer over het boe-
renleven. Er is ook ruimte om lekker te klimmen en klauteren. De informatie over de verschillende groenten, 
gewassen en dieren geeft je een goed inzicht wat boeren in harmonie met de natuur voor biodynamische 
boeren inhoudt.

Meer informatie via overesch.nl

Overnachten in een Tiny House 
Bij de biodynamische zuivel- en kampeerboerderij de Buitenplaats in Eenigenburg (NH) kun je ervaren of het 
leven in een Tiny House bevalt: ontspullen en onthaasten op een mooie locatie vlakbij het strand Petten. ’s 
Ochtends en ’s avonds kun je kijken bij het melken van de koeien. De melk wordt op de boerderij tot ouder-
wets lekkere zuivel verwerkt, die ook in het boerderijwinkeltje wordt verkocht. In de verrassend gevarieerde 
omgeving van de oude Westfriese Omringdijk kun je ook prachtig wandelen en fietsen. Liever kamperen? 
Achter de boerderij is een camping met weids uitzicht. 

Meer informatie via www.loeigoeiezuivel.nl

Kamperen bij de BD-boer in het najaar
Op de boerderijcamping van Nederlands oudste biodynamische bedrijf Loverendale - Ter Linde in 
Oostkapelle (Zeeland), kun je tot eind oktober nog kamperen. Naast je eigen kampeerplekje is er ook 
een gezamenlijke binnen- en buitenkeuken, een gezellige kampvuurplaats en je kunt als je dat wilt, 
aanschuiven aan de lange, overdekte gemeenschappelijke tafel. In de boerderijwinkel zijn de biodyna-
mische producten te koop en kun je een kopje koffie drinken. 

Meer informatie via loverendaleterlinde.nl

Biodynamische stokbonen oogsten
Op biodynamische boerderij De Beersche Hoeve in Oostelbeers(NB) 
kun je op zaterdag 3 oktober en de donderdagen 17 en 24 oktober 
van 10.00 tot 16.00 uur een handje meehelpen bij het binnenhalen 
van de stokbonen. Op dit bedrijf hebben René Groenen en Gineke de 
Graaf  zich gespecialiseerd in zaadteelt en alles wat met ontwikkeling 
en verspreiding van zaadvaste groenterassen te maken heeft. Zij ver-
tellen jou daar graag meer over. Heb je een moestuin? René en Gineke 
verkopen een basis assortiment Bingenheimer-groentezaden. Alle 
zaden zijn van Demeter-kwaliteit, dus uit biodynamische teelt. 

Aanmelden via info@debeerschehoeve.nl

Oogsten, rapen en plezier 
in de BD-fruittuin
Vanuit de stad Amsterdam komen er dagelijks hon-
derden gezinnen naar Fruittuin van West. Corona-
proof kun je hier tot eind oktober biodynamische 
voeding oogsten, van de boom plukken en verse 
eitjes rapen. Of je vult je mandje in de biodynami-
sche winkel op het erf. Jaarrond geniet je in deze 
groene oase van een slowcoffee met eigengemaakt 
lekkers of een lunch in het tuincafé. Bij lekker weer 
mag je ook met een drankje langs de bloemrijke 
slootkanten liggen terwijl je kids tussen de fruitbo-
men de kippen en varkens aaien. De herkomst van 
jouw voeding is zo heel duidelijk. En uit de meest 
duurzame vorm van landbouw, herkenbaar aan het 
Demeter keurmerk. 

Alle dagen, behalve maandag, van 10.30 tot 18.00 
uur geopend. www.fruittuinvanwest.nl

Wil: ‘Deze plek is een groene oase in de stad. Wij combineren 
biodynamisch geteeld fruit met groente, aardappels, kippen en 
een paar varkens. Zo geven we toekomst aan de stad met vitale 

voeding, scholing, verwondering, rust en een levendig landschap.’
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‘Het ontwikkelen van een bredere kijk van bodem 
tot productie, product en consument is voor mij de 

essentie van biodynamische landbouw.’

Max van Tilburg:

Pionier met pensioen
Het levenswerk van pionier Max van Tilburg (1946) 
werd zeven jaar geleden overgenomen door zijn 
zoon Ben en schoondochter Mieke. Daarmee 
is de biodynamische boerderij in het 
Noord-Groningse dorp Hornhuizen met 
woonhuis, potstal, negentig gehoornde 
melkkoeien, tachtig hectare grond en 
een zuivel-makerij in veilige handen van 
de volgende generatie. Hoewel hij alle 
keuzes aan zijn zoon en schoondochter 
overlaat, geniet hij nog dagelijks van het 
reilen en zeilen op het boerenbedrijf. 
Zo blijft hij verbonden met de koeien 
én klanten van hun boerenzuivelmerk 
WaddenMax met Demeter keurmerk.

“Elke dag fiets ik vanuit mijn woning in het dorp 
naar de boerderij. Dan verweid ik de koeien – die 
ik allemaal bij naam ken – of veeg het voer aan in 
de stal. Toen er laatst een pink in de sloot was ge-
vallen ben ik het water ingegaan om een touw aan 
haar voorpoot te binden. Tot mijn middel stond 
ik in de drek. Ik ben blij dat mijn zoon en schoon-
dochter biodynamisch zijn gebleven. Maar als ze 
voor een biologische of gangbare bedrijfsvoering 
hadden gekozen, had ik dat geaccepteerd.”

De kracht van koeien
“Zelf ben ik geboren en getogen in een stads-
boerderijtje in Vianen met 20 en later 35 melk-
koeien. In het voorjaar trokken we met de koeien 
over de lange dijk naar de uiterwaarden. Daar 
graasden ze de hele zomer langs de rivier en 
alleen in de winter kwamen ze terug naar huis. 
Als je bij ons de keuken uitstapte, stond je op 
de deel tussen de koeien. In de voetsporen van 
mijn grootouders en ouders wilde ik ook boer 

worden. Ik houd van het werken in de natuur en 
ik vind koeien heel leuk. Hun kracht en vermogen 
om gras om te zetten in een voedingsproduct 
spreekt me aan. Dus ging ik op mijn 16e naar de 
landbouwschool. Op mijn 24ste kocht ik in de 
polders buiten Vianen een boerderijtje met acht 
en uiteindelijk veertig hectare grond.”

Kritische boer met zorgen
“Ik was een kritische boer en maakte mij zorgen 
om de ontwikkelingen in de landbouw. Daar ging 
het milieutechnisch en sociaal helemaal niet goed. 

De schaalvergroting, intensivering en import van 
grondstoffen vond ik hartstikke fout. Ook de ex-
portsubsidies die toen uitgegeven werden, waren 
funest voor de boeren in ontwikkelingslanden. Ik 
sloot me aan bij een werkgroep voor duurzame 
landbouw en ontwikkelingssamenwerking en in 
1989 ging ik mee op werkbezoek naar Colombia. 
In de hoofdstad Bogotá zagen we de Nederlandse 
zuivelproducten voor dumpprijzen in de super-
markten liggen. Toen ik in aanraking kwam met 
de boerenfamilies, die daar de gevolgen van 
ondervonden, kwam het opeens heel dichtbij.”

heel veel eigenwijze boeren, maar het stikstofover-
schot en biodiversiteitsverlies zijn wel opgelost.’

Essentie van BD-landbouw
“Met het verstrijken der jaren ben ik de ver-
binding met de consument steeds leuker gaan 
vinden. Als jonge boer was ik eenzijdig productie-
gericht. Ik heb geleerd om steeds breder te gaan 
kijken: van bodem tot productie, product en con-
sument. Inmiddels heb ik zicht op de hele cirkel. 
Het ontwikkelen van die bredere kijk is voor mij 
de essentie van biodynamische landbouw.”

Eigenwijze boeren 
lossen problemen op
“Op de nieuwe locatie aan de Waddenzee kon ik 
mijn droom verder uitrollen: een gemengd bedrijf 
met eigen voerteelt en lokale afzet. Dat laatste 
kreeg vorm in WaddenMax, ons eigen merk voor 
de zelfgemaakte zuivel en boerenkaas. Dit was hét 
moment om door te schakelen naar biodynamisch. 
Vanuit de normen van het Demeter keurmerk is 
het aantal dieren in evenwicht met de hoeveelheid 
grond. De natuurkwaliteit van bodem en landschap 
neemt daardoor als vanzelf toe. Wat mij betreft 
is dit de landbouw van de toekomst. Je krijgt dan 
heel veel eigenwijze boeren, maar het stikstofover-
schot en biodiversiteitsverlies zijn wel opgelost.”
Vanuit de normen van het Demeter keurmerk is 
het aantal dieren in evenwicht met de hoeveelheid 
grond. De natuurkwaliteit van bodem en landschap 
neemt daardoor als vanzelf toe. Wat mij betreft 
is dit de landbouw van de toekomst. Je krijgt dan 

Verkoop boerderij 
blijkt verbetering
“Ik vond dat het anders moest en begon bij mijn 
eigen bedrijf. De oplossing zag ik in een lokaal 
georiënteerde landbouw met gesloten kringloop. 
Omdat de biologische landbouw daar in mijn 
ogen het dichtste bij kwam, schakelde ik in 1990 
om. Hoewel ik een pionier in de biologische land-
bouw was, had ik de wind in de rug: de graskla-
ver sloeg direct aan en onze koeien reageerden 
er heel goed op met een hoge melkproductie. 
Ook de afzet was geen probleem. Ik kon al mijn 
melk kwijt aan het merk Bastiaanse, die in die tijd 
een biologische kaaslijn op de markt bracht. In 
2001 leek het project ‘Ruimte voor de rivier’ even 
roet in het eten te gooien, toen ik gedwongen 
werd om mijn landerijen in de uiterwaarden te 
verkopen. De huidige boerderij in Hornhuizen, die 
daarvoor in de plaats kwam, bleek alleen maar 
een verbetering.”

‘Ik houd van het werken in de natuur en ik vind koeien 
heel leuk. Hun kracht en vermogen om gras om te 

zetten in een voedingsproduct spreekt me aan.’

Tekst en beeld: Annelijn Steenbruggen
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Wonderen van ontwikkeling
Vanuit een respectvolle blik laat dit boek heel goed zien hoe 
wij onderdeel van de natuur zijn. En dat de natuur dienende 
partner is van ons mens. Je leest hoe de krachten die in de 
natuur tot uiting komen ook krachten zijn die in ons werken. 
Zoals jij met de natuur omgaat, ga je feitelijk dus ook met 
jezelf om. Het groeiproces bij planten levert een verrassende 
ontdekking op: je ziet het verband tussen ontwikkelingen bij 
jou als mens én hoe je via omvormen tot nieuwe plannen en 

initiatieven kunt komen. Auteur Jan Diek van Mansvelt is biosoof en voormalig bijzonder hoogleraar 
Alternatieve Landbouw aan de Universiteit Wageningen.

Jan Diek van Mansvelt. | ISBN 9789493175112 |  € 19.95

‘Als biosoof wil ik de natuur beter begrijpen, om haar gepast re-
spect te betonen, in de hele voedselketen, van grond tot mond 
hier en elders, voor nu en later.’

 – Biosoof Jan Diek van Mansvelt

Al knutselend de liefde voor de 
natuur ervaren
Het is overduidelijk herfst buiten, tijd om naar het bos te 
gaan! Vergeet niet om een schoenendoos of tas mee te 
nemen waar je blaadjes, kastanjes, eikels en al het andere 
wat je onderweg vindt in kunt stoppen. In dit boek staat wat 
voor leuke, mooie, grappige dingen je daar allemaal mee kunt 
maken. Vertelt door Flora die zelf een onstuitbare drang heeft 
om dat te doen en alle dingen in haar atelier bewaart. Dat 
is vanaf bladzijde één duidelijk. Of nee……vanaf het omslag 
al! Dit boek doet wat de voorkant belooft, en meer nog veel, 
veel meer. Dat de schrijfster écht houdt van de aarde en de 
natuur laat dit vrolijke boek zien. Hiermee geef jij dat over op 
jouw eigen (klein)kinderen.

Kristina Digman | ISBN 9789089673091 | € 14,95

Het wérkelijke krachtvoer
Krachtvoer is een finetune knop, waarmee de koe 
voldoende melk kan blijven produceren. Het radicale 
verbod om de CO2–uitstoot naar beneden te krijgen 
grijpt in op de bedrijfsvoering en het vakmanschap 
van de veehouder. Zorgt de boer voor optimale gras/
klaver/kruiden weides en ben je tevreden met 6.000 
liter melk in plaats van 10.000 liter melk, dan kunnen 
koeien prima leven zonder krachtvoer van soja. Dat 
laat de jonge biodynamisch boerin Welmoed Deinum 

prachtig zien in het item 
van de Nieuwsuur. Rustig 
en vanuit haar eigen 
kracht vertelt ze hoe ze 
op haar (schitterende) 
melkveebedrijf omgaat 
met stikstof.
QR-code Nieuwsuur 
YouTube

Naar de Aarde. 
Hoe word ik een groene pionier?
Wil jij ook onderzoeken hoe je dichter bij de natuur 
kunt leven? In dit inspirerende boek vertellen negen 
Nederlandse ‘Earthkeepers’ hoe zij met hun groene 
projecten een nieuwe weg insloegen. Opgetekend door 
socioloog Laura Vegter die zichzelf deze vraag twee jaar 
gelede ook stelde. Ze nam ontslag en ging op de thee bij 
deze pioniers: van wormenhotelbouwer tot promotor van 
drinkbare rivieren. Ze vroeg hen wat ervoor nodig is om 
je hart te volgen en meer in verbinding met de Aarde te 
leven. De bemoedigende antwoorden staan beschreven in 
haar boek waarmee je handvatten krijgt om zelf ook zo te 
leven dat het goed voelt voor jou en de aarde. 
Laura M. Vegter | ISBN: 9789491728341 | € 20,00

KIJKTIPS: 
Documentaire Ivo Niehe 
op BD-bedrijf
Heb jij het al gezien? Ivo Niehe filmde een jaar lang 
bij de biodynamische woon- en werkgemeenschap 
Overkempe in het Overijsselse Boskamp. Net als op 
veel biodynamische bedrijven, proberen ook hier zo’n 
135 jongeren en volwassenen met een verstandelijke, 
fysieke of meervoudige beperking onder 
professionele begeleiding alles uit het leven te halen 
wat erin zit. Wat Ivo Niehe registreerde? Emotie, 
professionaliteit, spannende momenten, maar 
vooral ook levensgeluk. En dat levert ontroerende 
portretten, onder meer met BD-boeren Mindert en 
Esther die laten zien hoe het is om hier te werken. 
Met de docu probeert Niehe een lans te breken om 
de bezuinigingsronden voor dit type zorg voorgoed 
in de ijskast te zetten: “Wie op het biodynamische 
Overkempe rondloopt krijgt een gevoel van trots dat 
de zorg in ons land op veel plekken zo goed geregeld 

is.” A must see!!

De 4-delige 
documentaireserie ‘Een 
jaar op Overkempe’ van 
de NPO 1 is hier terug te 
kijken.

Kijk- en leestipsKijk- en leestips

Liefde voor de mens en de natuur
IN BOEK EN BEELD

BOEKRECENSIE

Kleiner groeien
Hoe meer je over de bijzondere kracht van de natuur leest en hoe vaker je onze biodynamische boerderijen in 
bedrijf ziet, hoe meer respect je krijgt voor deze ‘andere’ manier van kijken en werken. 

Wij lazen het fascinerende boek Openbaar Geheim van bioloog Willem Beekman. Beekman vertelt in heldere 
taal wat de samenhang is tussen ons mens en de natuur. Vooral het hoofdstuk over het herderstasje sprak 
ons enorm aan. Hierin projecteert hij de natuurlijke wijsheid van planten op ons menselijke wezens en laat zo 
zien wat wij kunnen leren van de natuur. Een boodschap die in de biodynamische landbouw vanzelfsprekend 
is. Al lezende begrijp je ook veel beter dat die ‘andere’ manier van landbouw bedrijven juíst diepgang 
inhoudt. Waarin kleiner groeien de manier van ontwikkeling is. Voor de groei van onze aarde en onszelf is 
biodynamische landbouw daarmee de meest logische keuze.

Het hoofdstuk over het herderstasje beschrijft dit heel duidelijk. Hierin 
vraagt een jongeman aan een Japanse zenboeddhist wat de essentie 
van het leven is. De boeddhist vat zijn wijsheid samen in  
deze haiku: 

“wanneer je goed kijkt
bloeit er een herderstasje
onder de heining!”
Beekman beschrijft dat deze haiku uiteindelijk over zeer fundamentele 
processen in mens en natuur gaat. Die wijsheid vind je dus zomaar 
onder een heining in een strookje niemandsland. Maar dan moet je 
dat wel (willen) zien.

Eigenheid
Via de zwart-wit illustratie van het klein kruiskruid laat Beekman zien 
dat de bladeren net als bij het herderstasje na de ontkieming langs 
de stengel omhoog groeien: linksonder ontstond het dichtst bij de 
grond, rechtsonder zit bovenaan de stengel en is al onderdeel van de 
bloeiende steel. Alle andere blaadjes staan er in volgorde van groei 
tussenin. Tussen het eerste en laatste kleine blaadje veranderen de 
blaadjes van vorm en verliezen het steeltje. Beekman ziet hierin de 
parallel met de mensenwereld: baby’s hebben nog weinig eigen ex-
pressie en gaandeweg komt er steeds meer eigenheid in onze fysieke 
verschijning. Rond ons dertigste zouden we onze meest uitgesproken 
vorm en expressie hebben gevonden. 

Verwachtingen en verplichtingen
De blaadjes waarvan de vorm zich terugtrekt en de bladsteel ont-
breekt vormen een rijping in de eerste fase van de groei. Beekman 
ziet een duidelijke verwijzing naar ons leven, waarbij de eerste fase 
op expansie is gericht (carrière) en de tweede fase op rijping. Waar 
groei bij ons vaak gepaard gaat met pijn, lijkt de plant dit achteloos 
te doen. Voor ons staat groei gelijk aan verwachtingen en verplich-
tingen: hypotheken moeten betaald, door gezinsuitbreiding zijn 
uitgaven fors gegroeid, we hebben een druk sociaal leven, seks schiet 
er vaak bij in en zo is ons leven een overvolle business geworden. We 
houden stand, totdat we een burn-out krijgen. 

Nieuwe waarden van diepgang
Na een burn-out is het tijd voor heroriëntering, waarbij onze oude 
waarden langzaam plaats maken voor nieuwe. Onze groei - van bezit, 
status, macht en positie waar we denken recht op te hebben - gaat 
over naar diepgang. We beseffen dat groei bestaat uit fundamenteel 
menselijke waarden als begrip, empathie en liefde, overgave, berus-
ting en loslaten. Het moment waarop volgens Beekman langzaam 
de vrucht van dit alles kan ontstaan en het besef dat al het uiterlijke 
vertoon er niet zo veel toe doet. 

Het belang van rijping 
Ditzelfde verhaal vertelde Beekman aan een groep economen. Die riepen verbijs-
terd: maar dat is kleiner groeien! En dat is exact waar het volgens Beekman om 
gaat. Economen leren dat groeien moet - stilstand is achteruitgang. Maar een 
plant die hard groeit wordt ernstig aan het wankelen gebracht. Zijn verhaal laat 
zien dat planten tot op zekere hoogte moeten groeien, maar dat daarna rijping 
van groot belang is. Zou een plant doorgroeien, dan zou die daaraan ten onder 
gaan. Alleen al door gebrek aan grondstoffen om alles te onderhouden. 

De spiegel voorhouden
Deze parallel kun je ook doortrekken naar wat wij met de aarde doen. Beekman 
laat met dit boek zien dat we van planten (en ook dieren) kunnen leren hoe het 
anders kan: waar die bloeien om de volgende fase van het bestaan in te luiden 
en zich via vrucht en zaad te verspreiden in de wereld, zouden wij als mens naar 
binnen kunnen kijken om daar de vrucht van onze ontwikkeling te zoeken en die 
aan de wereld te geven. Want, zo zegt hij: kleiner groeien, doet bloeien.

Openbaar Geheim. 
Levensverhalen over planten en dieren, 
opgetekend door bioloog Willem Beekman. 
| ISBN: 9789060389232 | € 22,95




