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DE UITVINDING
VAN DE EEUW
Er is een vorm van landbouw die vitale voeding produceert én zorgt voor schone
lucht, schoon water, die dieren verzorgt naar hun aard én zorgt voor vruchtbare
bodems voor toekomstige generaties. Je zou het de ‘uitvinding van de eeuw’
kunnen noemen. Maar deze biodynamische landbouw die al in 1924 ontstond is
voor velen - inmiddels bijna een eeuw later - nog steeds een onontdekte parel.
Hoe kan dat en hoe gaan we dat veranderen?

Bert van Ruitenbeek,
directeur Stichting Demeter

Demeter is het
kwaliteitskeurmerk voor
biodynamische landbouw
en voeding
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Het bodemleven als fundament
In 1924 kwam in Polen een groep landeigenaren bijeen vanwege hun gedeelde zorg over de
toenemende rol van chemie in de landbouw en
de gevolgen voor zowel bodemgezondheid als
humane gezondheid. Ze nodigden filosoof en
wetenschapper Rudolf Steiner uit voor een aantal
bijeenkomsten. Zijn voordrachten markeerde de
start van de biodynamische landbouw. Samengevat: landbouwbedrijven moet je beschouwen als
levende organismes waarbij alles met elkaar in
balans moet zijn; bodemleven, plant, dier, mens,
landschap en kosmos. De rol van de boer is het
zorgvuldig waarnemen van alle interacties en te
werken vanuit het begrip dat al het leven en levenloze onlosmakelijk verbonden is. Ofwel ziekten
en plagen moet je leren begrijpen en oplossen
door te onderzoeken waar de balans is verstoord.
Zoals een mens ziek kan worden in een stressvolle
omgeving of door slechte voeding, geldt dat ook
voor planten en dieren. De natuurlijke verzorging
van het bodemleven is daarbij het fundament.
Vastgelopen systeem
Maar de landbouw stond afgelopen eeuw juist
eenzijdig in het teken van intensivering en
schaalvergroting. Dit ging gepaard met inzet van
kunstmest, landbouwgif en het massaal ‘ophokken’ van dieren, die worden grootgebracht met
overzees krachtvoer. De boer raakte verslaafd aan
kunstmest en bestrijdingsmiddelen en kreeg een
steeds zwakkere positie tegenover inkopers van
supermarktketens.
Dat systeem is nu volledig vastgelopen. We zitten
niet alleen in een stikstofcrisis. Boeren die regelmatig landbouwgif gebruiken krijgen vaker de
ziekte van Parkinson; door uitspoeling van mest

en bestrijdingsmiddelen hebben we grote problemen met de kwaliteit van ons oppervlaktewater;
de biodiversiteit holt achteruit en we hebben een
intensieve veehouderij die de menselijke (en dierlijke) maat is kwijtgeraakt.
Ook zorgt de klimaatverandering voor meer
weersextremen. Bodemkwaliteit en biodiversiteit
worden daardoor steeds belangrijker om misoogsten te voorkomen en koolstof te binden in
onze bodems. Nu wordt wel vaker nieuwsgierig
naar die pioniers uit de biologische en biodynamische landbouw gekeken.
Herstellende landbouw
Maar waarom nu pas deze aandacht? Deze landbouwvorm, die zonder chemie en kunstmest
produceert, past niet in het verdienmodel van de
agro-industrie. En daar gaan vele miljarden in
om. Ze zoeken nu koortsachtig – bv met in hun
voordeel uitgelegde termen als duurzaam, kringloop en ‘regeneratief’ naar voortzetting van hun
op aandeelhouderswinst gedreven model. Met
behoud van chemie en met het heilige geloof dat
met genetische manipulatie van zaden en met
inzet van meer technologie de monoculturen en
intensieve veehouderij in stand kunnen blijven.
Maar dat is ecologisch gezien onhoudbaar.
Voor het klimaat en onze eigen gezondheid moet
de veestapel krimpen, zodat we ruimte overhouden voor het telen van plantaardige gewassen
voor mensen. En landbouwgif (door de agroindustrie bewust gewasbeschermingsmiddelen
genoemd) moeten we gewoon uitbannen. Biodynamische boeren bewijzen al bijna 100 jaar dat
dit mogelijk is! Waarlijk herstellende landbouw,
goed voor mens en planeet.
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vast en laat de Demeter bedrijven hierop controleren. Zij bewaakt de
kwaliteit van het keurmerk. www.facebook.com/DemeterNederland,
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Demeter is overal
Demeter is een internationale
beweging met 7050 boerderijen
op 227.000 hectare grond
in 65 landen op alle
continenten. Behalve
boeren, zijn er wereldwijd ook
1162 Demeter handels- en
verwerkingsbedrijven. Iedereen
voelt zich verbonden met elkaar.
Jaarlijks komen de biodynamische
organisaties uit alle landen samen (sinds
2020 geheel online) om ontwikkelingen te bespreken en afspraken
te maken, zoals over aanvullende normen, ook op sociaal gebied.

Overige organisaties voor biodynamische landbouw en voeding:

Winkelier én
biodynamisch boer
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De wereld
wakker schudden
met schoonheid

Demeter Magazine is een uitgave van Aarde Media Exploitatie
in samenwerking met Stichting Demeter.

BD-Vereniging De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en
Voeding brengt boeren en burgers samen die enthousiast zijn voor BDlandbouw. 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 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. www.warmonderhof.nl

Voorwaarts
naar de bron

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. www.kraaybeekerhof.nl
UITGEVERIJ: Aarde Media Exploitatie | Demeter Magazine
Uitgever: Albert Poutsma, albert.poutsma@demetermagazine.nl,
06-53332980
Content partner: Stichting Demeter
Opmaak: Gerda Peters en Celina Koekenbier
Distributie partners: Udea BV en Coöperatie Odin
Demeter Magazine is gratis verkrijgbaar op meer dan 500 plaatsen:
reform winkels, natuurvoeding speciaalzaken, groente en fruit winkels,
drogisterijen en biologische supermarkten in heel Nederland tijdens de
zaai dagen en op de bio beurs en andere evenementen. Oplage 20.000
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Telen voor de toekomst:
De Beersche Hoeve

WWW.DEMETERMAGAZINE.NL
WWW.STICHTINGDEMETER.NL
WWW.FACEBOOK.COM/DEMETERNEDERLAND
WWW.INSTAGRAM.COM/DEMETER_NL
Demeter-producten vind je bij biologische speciaalzaken,
boerenmarkten, boerderijwinkels, groentepakketten en biologische
webwinkels. Op www.stichtingdemeter.nl vind je bij locaties op
de trefwoorden ‘boerderijwinkel’, ‘huisverkoop’ en ‘groente- en
fruitabonnementen’ de bijbehorende bedrijven.
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Wereldwijd werken Demeterbedrijven aan schonere lucht,
schoner water en een vitalere
bodem. Of het nu gaat om
verse groenten en fruit, wijn,
bananen of bloemen, voor elke
boodschap kun je kiezen voor
biodynamisch en draag je bij
aan een leefbare toekomst.

Steeds meer Demeter in Nederland
• In 10 jaar tijd groeide het aantal Demeterboerderijen met 29% naar 155 in 2021.
• De hoeveelheid biodynamische grond
steeg met 81%: van 5150 ha in 2011
naar 9340 ha in 2021. Het gemiddelde
oppervlak per bedrijf groeide van 42,9 ha
in 2011 naar 60,6 ha in 2021.
• In Flevoland ligt het grootste
areaal biodynamische grond
(2185 ha) en vind je de meeste
Demeter-bedrijven (24).

• Limburg huisvest
op 99 ha grond met 3
boerderijen de minste
Demeter-bedrijven.

#EETMEERIMPACT

Demeter in Vlaanderen
Demeter
internationaal
Boeren
en
andere
betrokkenen bij de biodynamische landbouw ontmoeten
elkaar al bijna
100 jaar jaarlijks
bij de internationale
biodynamische landbouwconferentie in het Zwitserse
Dornach. Die uitwisseling van ervaringen en kennis,
met boeren uit diverse landen, waaronder China,
India, Mexico en Finland, werkt bijzonder inspirerend
en blikverruimend.
• Vooral Demeter-bananen en wijn zitten in de lift.
Er zijn ruim 1.000 biodynamische wijngaarden in
22 landen, waaronder België (zie pag x). Het gemiddelde oppervlak per bedrijf is 32 ha.
• In 36 landen zijn er biodynamische organisaties die
samenwerken in de Biodynamic Federation Demeter International (BFDI).
• In 2021 hebben zij een minimumprijs afgesproken
voor bananen om producenten een ‘living wage’ te
bieden: een loon dat een fatsoenlijke levensstandaard mogelijk maakt.
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Omdat België geen eigen organisatie voor de certificering
van biodynamische bedrijven
heeft, richt Stichting Demeter
zich ook op Vlaanderen. We
zien dat de interesse voor biodynamische landbouw bij onze
zuiderburen groeit. Ook bij het
bio(dynamisch)
opleidingscentrum Landwijzer, waar studenten meer interesse tonen.

Zorg belangrijke pijler
Vanuit de antroposofische gehandicaptenzorg ontwikkelde zich rond 1950 de zorglandbouw. Biodynamische boerderijen
vervulden een pioniersrol bij de ontwikkeling van zorgboerderijen. Vandaag de dag houden van de 155
biodynamische boerderijen
er 33 zich bezig met zorg,
ofwel 21%.

• In 2021 zijn er 2 Demeterbedrijven
bijgekomen.
De 8 Vlaamse Demeterbedrijven staan allemaal
rechtstreeks in contact met
de consument via boerderijwinkels, markten en/of
bezorgsystemen.
• Veldkleur is het 1e bloementeeltbedrijf in Vlaanderen
met een Demeter-licentie
(zie pag x).
• Jaarlijks komen nieuwe én
ervaren boeren een weekend samen bij boerderij de
Kollebloem waar ze hun
kennis over de biodynamische landbouw delen en
ervaringen uitwisselen.

Meer biodiversiteit DEMETER

DE WERELD WAKKER
SCHUDDEN MET SCHOONHEID
In de tuin van biodynamische zorgboerderij Urtica de Vijfsprong in Vorden
groeit sinds dit voorjaar wede: een kruisbloemige plant waarmee cliënten
straks schapenwol indigoblauw gaan verven. De wedeteelt is de start van
een wolwerkplaats in samenwerking met kunstenaar Claudy Jongstra.
Biodynamisch bloementeler en ondernemer Brigitta Hogendoorn teelt de
wede van zaadje tot oogst: “Af en toe moet ik in mijn arm knijpen om te
geloven dat ik écht onderdeel ben van dit kunstproject, dat wereldwijde
aandacht heeft. Het is voor mij een puzzel die in elkaar valt.” Tekst en beeld:
Annelijn Steenbruggen
Bloemen waren al langer onderdeel van Urtica. Sinds
kort is daar de wedeteelt voor kunstenaar Claudy
Jongstra bijkomen: “Samen met haar gaan we op
Urtica de Vijfsprong een keten van plant tot product
vormgeven,” zegt Brigitta. “Claudy leidt ons op in
haar technieken en heeft een kunstzinnige inbreng.
Mijn bijdrage is de wedeteelt. Na de oogst draag ik
het gewas over aan onze nieuwe ambacht- en kunstwerkplaats. Een lokale schaapsherder levert de wol,
die onze cliënten gaan spinnen, verven en vilten.”

Een kleine bloementuin
Dat Brigitta als bloementeler deel is van een kunstproject is voor haar een puzzel die in elkaar valt. Als
kind wilde ze namelijk boer én beeldhouwer worden.
“Met beeldhouwer bedoelde ik iets kunstzinnigs,”
licht ze toe. Hoewel een opleiding in die richting ook
lonkte, koos Brigitta voor landbouwschool Warmonderhof, waar ze haar partner Guus leerde kennen.
Na hun opleiding vonden ze werk en een woning op
Urtica de Vijfsprong, Guus als de melkveehouder en
Brigitta als bedrijfsleider van de boerderijwinkel. In
hun privétuin legde Brigitta een kleine bloementuin
aan. Ze vond het zo leuk, dat ze een verlangen voelde
om hier haar werk van te maken. “Het liefst als zelfstandige ondernemer,” zegt ze. Maar ze werd teruggeroepen door zichzelf: “Dit is té leuk, dit kan ik niet
serieus nemen als werk. Bovendien is het moeilijk
om er een boterham mee te verdienen.”

Biodynamisch bloementeler en
ondernemer Brigitta Hogendoorn
teelt in de tuin van biodynamische
zorgboerderij Urtica de Vijfsprong
in Vorden wede als grondstof
voor verf voor de wereldbekende
kunstenaar Claudy Jongstra. Een
samenwerking die een keten van
plant tot product vormgeeft.

Grootsheid van het kleinschalige
Toen Brigitta in 2018 naar de internationale biody-
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namische landbouwconferentie in Dornach ging
(zie ook pag 5), kwam ze oog in oog te staan met het
kunstwerk 'Woven Skins': de wandkleedinstallatie
van Claudy Jongstra. De lezing die Claudy hier gaf,
raakte een snaar: “Ze sprak over de grootsheid van
het kleinschalige. Met haar kunst, die over de hele
wereld in grote steden hangt, wil ze mensen wakker
schudden voor de pure schoonheid en echtheid van
kleinschalige landbouw en ambachten. Niet lang
daarna verhuisde mijn vader naar een verpleeghuis
en hielp ik bij het opruimen van zijn boekenkast.
Mijn vader was kunstenaar en werkte met natuurlijke pigmenten. Iets van zijn essentie, wat voor hem
belangrijk was, wilde ik met mij meedragen. Ik heb
toen al zijn boeken over verfplanten voor mijzelf in
een doos gegooid en daarbij de wens uitgesproken:
ik zou wel iets met kleuren en planten willen doen,
misschien wel iets met Claudy Jongstra.”

KIES MEER
BIODIVERSITEIT
#EETMEERIMPACT

Bloemen van biodynamische kwaliteit koop
je naast de schoonheid en de geur, voor
de gezondheid van de
aarde. Dat gaat verder
dan je eigenbelang en
dat vind ik er nu juist
mooi aan.’

Biodynamische boeren zorgen met een ruime
vruchtwisseling voor grotere variatie op
de akkers en voor kruidenrijke graslanden.
Daarnaast is er extra aandacht voor ruimte
voor wilde natuur op en rond het bedrijf. Dat is
nog eens echt natuurinclusief boeren zodat er
genoeg biodiversiteit in de bodem en boven de
grond is voor natuurlijke bestrijding van bijvoorbeeld vraatinsecten.

Meer bodemleven DEMETER
“De studenten van een modeschool die ze had
meegenomen, brachten een hele leuke sfeer
mee,” vertelt Brigitta. “Daar werden onze cliënten enthousiast van en wilden graag alles leren.
Daarna zijn we met de hele groep voor een excursie naar Friesland gegaan, waar Claudy woont
en werkt. Dit voorjaar ontving ik van Claudy een
pedaalemmerzak vol wedezaad. Die heb ik eerst
voorgezaaid en daarna uitgeplant. Het is maar
anderhalf bedje, dus super kleinschalig. Als de
wede is geoogst, komt er weer een uitwisseling
met Claudy in Vorden of Friesland en gaat ze ons
leren hoe we er met fermentatie en kneden indigoverf van kunnen maken.”

Brigitta met twee van haar kinderen
in de bloementuin van biodynamische zorgboerderij Urtica de
Vijfsprong in Vorden.

De boerderijwinkel van Urtica de
Vijfsprong is van ma-za geopend
en biedt een uitgebreid assortiment biologisch-(dynamische)
producten, zoals zelfgemaakte
kaas, vlees en rauwe melk van
eigen koeien en weide-eitjes van
de kippen. urticadevijfsprong.nl
Boerderij Urtica De Vijfsprong
leverde de balen met wede aan
De Beersche Hoeve, waar via een
bijna verloren gegaan ambachtelijk proces in één dag de verf
gewonnen wordt uit deze bijzondere plant (zie ook pag.25) .
De wandkleden van Claudy Jongstra hangen in grote gebouwen
wereldwijd, waaronder de openbare bibliotheek in Amsterdam
en in de hal van het Fries Museum
in Leeuwarden. Tot en met 13
november 2022 is haar werk te
zien in de tentoonstelling Kleurstof
in het Textielmuseum in Tilburg.
claudyjongstra.com

Het vuurtje is leidend
Vorig jaar, na de geboorte van haar derde kind,
nam Brigitta een jaar zorgverlof. In dat jaar overleed haar vader: “Het is een cliché maar wel echt
waar. Wat ik altijd al ergens wist en voelde, begreep
ik pas écht toen mijn vader stierf: ik moet gaan
doen waar mijn vuurtje mij heen leidt. Toen kwam
ik toch weer uit bij de bloemen. Het is fysiek boerenwerk met mijn poten in de grond in combinatie
met het kunstzinnige van de boeketten. Voor mij
een perfecte combinatie. En over het financiële
stuk dacht ik: eerst maar eens gewoon gaan doen!
Als het niet blijkt te werken, kan ik altijd weer bijsturen of het iets aanpassen.”

In verbinding met kunst
Brigitta mocht het kleine lapje grond voor haar
eigen keukenraam van Urtica de Vijfsprong
huren en voor de droogzolder sloot ze een
gebruiksovereenkomst af. Toen het zakelijke stuk
geregeld was, ploegde Guus het landje voor haar
om. Daarna heeft ze het ingezaaid met allerlei
soorten snijbloemen. “Mijn kleine onderneming stond nog in de steigers, toen eindverantwoordelijke Astrid van Zon bij me aanklopte,”
zegt Brigitta. “Ze vertelde dat de zorgboerderij
ging samenwerken met Claudy Jongstra en voor
de wedeteelt dacht Astrid aan mij. Dat dit mij
gegund werd, was een enorme kans voor mij als
starter. Ik teel de wede als een apart onderneminkje maar in verbinding met de kunstwerkplaats. We doen het samen.”
Pedaalemmerzak vol wedezaad
Aan de groepsleiders en cliënten van Urtica de
Vijfsprong, die de nieuwe werkplaats opstartten, gaf Claudy een workshop spinnen en weven.

Kunstenaars en koks die zoeken
naar kwaliteit, komen uit op de
bezieling en fijnzinnigheid die
de biodynamische landbouw aan
smaak en kleur toevoegt. Die erkenning geeft mijn werk betekenis.’

Gezondheid van de aarde
Als Brigitta uit haar keukenraam kijkt, wordt ze
helemaal gelukkig door het uitzicht op haar bloementuin: “In het begin dacht ik wel eens, okay
bloemen, dat is alleen maar schoonheid, is dat
niet te oppervlakkig? Eten is toch veel belangrijker? Inmiddels heb ik mijn mening bijgesteld.
Met de schoonheid van bloemen breng ik de
schoonheid van de natuur bij de mensen thuis.
Hopelijk stimuleert hen dat om van de natuur te
gaan houden, en waar je van houdt daar ga je goed
voor zorgen. Omdat je bloemen niet opeet, koop
je de biodynamische kwaliteit ook vooral voor de
gezondheid van de aarde. Dat dit verdergaat dan
je eigenbelang, vind ik er nu juist mooi aan.”
Fijnzinnigheid
Dat een wereldbekende kunstenaar expliciet voor
de biodynamische teelt kiest, vindt Brigitta een
erkenning: “Je ziet het in goede restaurants en
bij kunstenaars. Doordat zij steeds verder gaan
in hun zoektocht naar kwaliteit, komen ze uit op
de bezieling en fijnzinnigheid die de biodynamische landbouw aan smaak en kleur toevoegt. Met
haar kunstwerken heeft Claudy een wereldwijd
podium om de diepere laag van kleinschalige
biodynamische landbouw zichtbaar te maken.
Dat geeft betekenis aan mijn werk als bloementeler.”
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“Ouders met kinderen die groente oogsten, een
vol terras, mensen met boodschappentassen
die uit de winkel komen. Zo ziet een zonnige
dag bij onze biodynamische tuinderij Land en
Boschzigt eruit. Ik begrijp die sterke aantrekkingskracht heel goed. Toen ik vijf jaar geleden
een stageplek zocht en hier voor het eerst uit
mijn auto stapte, voelde ik het zelf ook. Er kwam
iets over mij heen waardoor ik tot rust kwam.”
Tekst & beeld: Annelijn Steenbruggen
“Wat dat iets is? 'Harmonie' is het woord dat vandaag bij mij opkomt. Deze plek is in harmonie en
brengt jou als bezoeker in harmonie. Hoe dat komt
weet ik niet precies. Misschien door de zorg voor
de aarde en voor elkaar? Of door de grote bomen
rondom de tuin, die een gevoel van veiligheid
geven? Ik zeg wel eens: de eik waakt over ons.”

Dankbaarheid
“Hier op Land en Boschzigt ervaar ik elke dag hoe
gul en gastvrij de aarde is als we de bodem goed
verzorgen. Eigenaren Sijmen en Sissie deden dit
jarenlang en ik ben dankbaar dat ik na mijn stage
de kans kreeg om hen op te volgen als ondernemer van de tuin en dagbesteding. Daarbij krijg
ik hulp van BD Grondbeheer om de grond vrij te
kopen, met steun van de gemeenschap. Ik zie dat
de dankbaarheid die veel mensen voor deze plek
voelen, terugkomt in een donatie voor de grond.
Voor ons een erkenning dat men de schoonheid
van deze tuin ziet en samen met ons wil waken
over het voortbestaan.”
“De donaties voor de grond zijn voor ons een
erkenning dat mensen de schoonheid van deze
tuin zien en samen met ons willen waken over het
voortbestaan.”
Spelenderwijs
“Bij ons kun je van april tot november zelf komen
oogsten. Elke vrijdag ontvangen de zelfoogsters
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een e-mail met daarin een lijstje van minimaal
vijf groentes die ze kunnen oogsten. Met name op
zaterdag komen er veel gezinnen met jonge kinderen die er gelijk een uitje van maken, een feestje. Ik zie kleine kinderen een wortel in de mond
steken waar de aarde nog aanhangt. Spelenderwijs leren ze hier waar hun eten vandaan komt en
hoe ze het oogsten. Daarna ploft iedereen lekker
op ons terras of doen boodschappen in onze
winkel. Die zijn net als de tuin een eigen onderneming. Want we dragen Land en Boschzigt met drie
ondernemers. Dat is ook krachtig aan deze plek.”
Vitale oase
Dit stukje grond in ’s Gravenland schenkt elk seizoen een grote diversiteit aan smaakvolle gewassen. Tegelijkertijd is de tuin een vitale oase voor
iedereen die wil meewerken, leren of gewoon
even ‘weg’ wil zijn van de dagelijkse hectiek. Bijdragen aan de sociale waarde van dit stukje aarde
kan met een gronddonatie via bdgrondbeheer.nl

Biodynamische tuinderij Land en
Boschzigt is sinds de start in 1947
een trekpleister waar mensen zich
welkom voelen. De afgelopen 10
jaar ontwikkelden tuinders Sijmen
Brandsma en Sissie Haijtema het
gastvrije karakter verder met
een zelfoogsttuin, dagbesteding,
winkel en restaurant. Dit jaar
bestaat deze bruisende plek
75 jaar en geven ze het stokje
door aan Marieke Bous. Zij wordt
omringd door een groot aantal vrijwilligers, stagiaires, hulpboeren
én zelfoogsters. Kom genieten van
zelfgebakken taart of een smakelijke lunch als plezierige start
of onderbreking van een lange
wandeling over de landgoederen.
landenboschzigt.nl

Heerlijke
herfstbooster
Maak je klaar voor het najaar met de
Demeter gember shots van Voelkel in 3 smaken:
Appel- en citroensap en acerola
• Sinaasappelen citroensap, acerola, kurkuma en een vleugje peper
• Appel- en bessensap,
acerola en een vleugje chili
•

NIEUW IN HET SCHAP
KALF EN KOE
BLIJVEN SAMEN
Kalf bij koe is een onderwerp waar de afgelopen jaren steeds meer
aandacht voor is. Het klinkt als een ideaalbeeld, maar in de prak-

Met krachtige gember van biodynamische kwaliteit.
1 flesje = 6 shotjes.

tijk is het nog niet zo eenvoudig, en heeft het voor en nadelen voor zowel de boer als
de dieren. Of een boer overgaat naar kalf bij de koe heeft met veel factoren te maken,
bijvoorbeeld het staltype, het weideareaal of het diermanagement van de boer.
Een aantal Zuiver Zuivel melkveehouders houdt de kalveren wel bij de koe. Deze
biodynamische melk wordt vanaf oktober apart opgehaald en apart verwerkt. De
melk wordt afgevuld als halfvolle en volle melk in flessen en pakken. Bij aankoop
van Zuiver Zuivel melk weet je nu dus zeker, dat kalf en koe minimaal 3 maanden
samen zijn gebleven. Met deze stap komt Zuiver Zuivel weer een stapje dichter
bij een zo diervriendelijk mogelijke bedrijfsvoering, en kunnen de koe en kalf hun
diereigen gedrag vertonen.
In de biodynamische landbouw krijgen alle
kalfjes dagverse moedermelk en dus geen
poedermelk. Als ze dat de eerste drie maanden drinken, ontwikkelen kalfjes een sterke
weerstand waar ze op latere leeftijd profijt
van hebben. Het is bij de Demeter-melkveehouderij echter niet verplicht om de kalfjes
bij de moederkoe te laten lopen maar een
groeiend aantal biodynamische Zuiver Zuivel
melkveehouders kiest hier wel bewust voor.

Verkrijgbaar bij

biologische foodcoop

Meer info:
zuiverzuivel.nl/kalf-bij-de-koe
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Natuurlijke eenheid
Eén van de melkveehouders die zijn kalveren bij de koe laat is Durk Oosterhof, biody-

namisch melkveehouder in Drachten. Durk:
“Ik heb op een gegeven moment mijn oude
patroon van hoe ik met koe en kalf omging
doorbroken en ben gestart met het kalfje bij
de koe te laten. Het grappige is: niet alleen
voor de koe en het kalf maar ook voor mijzelf is het er leuker op geworden. De moederkoe besteedt 24 uur per dag aan de zorg van
haar kalf, tijd die ik er nooit aan zou kunnen
besteden. Als biodynamische boer beschouw
ik mijn bedrijf als één geheel: ik knip de processen niet in deelstukjes op maar bekijk ze in
samenhang. Door het kalf bij de moederkoe te
laten zogen, houd ik die natuurlijke eenheid
in stand.”
Evenwichtige kudde
Ook voor Armando Kok, melkveehouder
in De Glind, is kalfje-bij-de koe een stap in
de richting van een zo natuurlijk mogelijke
melkveehouderij. “Bij ons lopen de kalfjes bij
de melkkoeien in de kudde. Voor de moederkoe is het fijn om haar kind bij zich te houden:
daarmee kan ze haar natuurlijke moederinstinct uitleven. Naast de jonge kalfjes heb ik
ook graag wat koeienwijsheid – oudere koeien
– in de kudde staan. Door die verschillende
leeftijden vormen onze koeien een evenwichtige kudde: ik zie sterke sociale banden en ze
helpen elkaar.”

Meer toekomst DEMETER

Rudi Gerding wilde eigenlijk biodynamisch boer worden, maar rolde het winkeliersvak in. Veertig jaar later is hij tóch BD-boer en levert eieren, groente
en pruimen aan zijn eigen Groene Winkel in Zeist. Daarnaast bouwt hij zijn
eigen huis met stro van eigen akker: “De samenhang tussen winkel, land en
huis is voor ons een Demeter-aspect,” zegt Rudi. Tekst & beeld: Annelijn Steenbruggen

WINKELIER ÉN
BIODYNAMISCH BOER

Scholier Rudi Gerding verdiende op zijn 17e goed
met zijn bijbaantjes als onderhoudsschilder en
fotograaf: “Dat was in 1976. Materieel had ik het
voor elkaar, maar ik was niet gelukkig. Van de ene
op de andere dag besloot ik om het anders te gaan
doen. Zingeving werd mijn nieuwe leidraad.”

eigen schap terecht. Met hulp van een loonwerker
verbouwen we biodynamische aardappels, pompoenen, suikermaïs en graan. De graankorrels
zijn voor onze ruim tweehonderd Franse Marans:
zwarte raskippen die donkerbruine eieren leggen
en in een mobiele kippenkar zijn gehuisvest.”

Rol van betekenis
Als kind hielp Rudi zijn vader al in zijn grote
moestuin en belangstelling voor de natuur heeft
hij van jongs af aan: “Die interesses brachten mij
op het spoor van de biodynamische landbouw. Ik
wilde mij graag aanmelden voor de deeltijdopleiding van de bio(dynamische) landbouwschool
Warmonderhof, maar vanwege mijn jonge leeftijd mocht ik alleen de voltijdopleiding doen. Elke
dag naar school gaan zag ik echter niet zitten. Uiteindelijk koos ik voor het winkelvak en begon bij
De Groene Waterman in Utrecht. Daar leerde ik
mijn vrouw Astrid kennen. In die tijd was de verkoopkant van biologische producten nog onderontwikkeld. Ik besloot daar samen met Astrid
een rol van betekenis in te gaan spelen. In 1982
openden we onze eigen biologische speciaalzaak
in Utrecht, die in 1986 de naam de Groene Winkel
kreeg. Tegenwoordig zitten we in hartje Zeist,
waar gastvrijheid en klantvriendelijkheid toegevoegde waarde aan onze winkel geven.”

Samenhang
Toen op 6 juni 2019 de bliksem in het rieten dak
van de oude boerderij insloeg, moesten Rudi
en Astrid toekijken hoe hun geliefde woning in
vlammen opging: “Dat was zeer ingrijpend. Het

Goede basis
In 2000 kochten Rudi en Astrid een verwaarloosde
rietgedekte boerderij in Werkhoven met een oude
pruimenboomgaard: “We wilden de pruimen in
onze winkel verkopen en hebben de boomgaard
officieel omgeschakeld naar biologisch. Toen
begon ik een klein beetje boer te worden. In 2016
stond de zeven hectare grond van onze buurman
te koop, in de tijd dat de melkprijs historisch laag
was. Hij kon zijn land niet kwijt aan melkveehouders in de buurt en zo konden wij het kopen.” Als
kleinschalig gemengd bedrijf greep Rudi de kans
om gelijk door te schakelen naar Demeter. De
winkel vormt nu een goede basis voor het landbouwbedrijf: “Een groot deel van de oogst, maar
ook het schapenvlees en de eieren, komen in het
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De samenhang tussen winkel, land en huis is voor ons een
Demeter-aspect. Daarmee bouwen we nieuwe verbindingen.”

bracht ons in de situatie om een nieuw huis te
bouwen. De kunst van het leven is om het goede
goed te doen. Als bio-winkelier en biodynamische boer zaten we al op het goede spoor. We
hebben onze intuïtie verder gevolgd en voor
duurzame bouw gekozen: stro van eigen teelt,
hout, leem en een sedemdak. De sterke samenhang tussen onze winkel, het land en huis is voor
ons een Demeter- aspect. Daarmee bouwen we
nieuwe verbindingen.”

KIES MEER
TOEKOMST
#EETMEERIMPACT

De biodynamische landbouw gaat uit van
samenhang en een bedrijf als levend organisme
waar alles met elkaar in balans wordt gebracht.
Bodem, plant, dier, mens en landschap. Zo
ontstaat een levende landbouwcultuur waar
het om meer gaat dan alleen voedsel produceren. De landbouw kan naast het verzorgen van
ecosysteemdiensten als natuur. Schoon water
en sociale diensten als zorg in sommige gevallen
ook weer de basis worden van een circulaire
economie met natuurlijke grondstoffen.

In het nieuws DEMETER

DEMETER IN HET NIEUWS

Foto: Biojournaal

Het goede nieuws: we kunnen natuurinclusief boeren! Dat
lieten onze biodynamische boeren de afgelopen maanden
vaak horen in het nieuws. Jaring Brunia, Gerjo Koskamp, John
Arink, Tineke van den Berg en Welmoed Deinum vertelden in
de media hoe zij het anders doen: hun landbouw zorgt voor
gezond voedsel en voor een gezond landschap. Lees welke
stappen Demeter maakt voor onze toekomst.

Bert van Ruitenbeek, directeur van Stichting Demeter, overhandigt namens
duizenden bio(dynamische), agro-ecologische en kringloopboeren het Groenboerenplan aan ministers Staghouwer en Van der Wal van LNV die verklaren
dit plan te omarmen.

VAN STIKSTOFCRISIS NAAR DE
LANDBOUW VAN DE TOEKOMST
Hoor jij alleen maar boze
boeren? Luister naar onze bijna
160 biodynamische boeren die
met hun frisse tegengeluid een
positieve oplossing bieden.
Onze ‘groene’ boeren staan
achter de overheidsdoelen
om stikstof te reduceren,
maar roepen tegelijk op tot
een echt integrale aanpak om
verlies van vruchtbare grond
en biodiversiteit te stoppen
en de waterkwaliteit te verbeteren. Want het gaat om
veel meer dan alleen stikstof.
De agrarische sector, die nu
stuurt op maximale opbrengsten met behulp van veel inputs
is niet langer houdbaar en moet

op de schop. Laten we maximaal op gezondheid inzetten,
van bodem, plant en dier, dat
leidt tot gezonde voeding. Daar
hebben we wel maatregelen van
de overheid voor nodig die deze
omslag mogelijk maakt. En
zorgt dat de werkelijke maatschappelijke kosten in de prijs
van voedsel terechtkomen, in
plaats van dat er achteraf miljarden belastinggeld nodig zijn
voor natuurherstel en reiniging van ons oppervlaktewater.
Kies jij ook voor een herstellende landbouw en een mooier
Nederland? Geef je steun aan
het groenboerenplan.nl

EXTENSIEVE
REGENERATIEVE
LANDBOUW HEEFT
ZÓVEEL VOORDELEN
Biodynamisch is een vorm van extensieve regeneratieve landbouw: de gewassen
groeien altijd in de volle grond en de focus
ligt op een vitale bodemkwaliteit. Het is een
systeem zonder kunstmest of chemie. In
slechts geringe mate wordt ingegrepen in
de natuur en er is meer variatie in gewassen. Een landbouwvorm die biodiversiteit
vergroot, vruchtbare bodems creëert, koolstof opvangt en vasthoudt, vervuiling van
water en lucht uitbant en de kwaliteit van
het landschap verbetert. Producten uit deze
landbouw herken je in de biologische speciaalzaak aan het oranje Demeter-keurmerk.

KIES MEER
DIERENWELZIJN

Op biodynamische bedrijven
kunnen dieren maximaal
natuurlijk gedrag vertonen,
koeien en geiten behouden
hun hoorns, hanen lopen bij de
hen en haantjes krijgen een
volwaardig leven.

EIGEN VOER, GEZONDE KOEIEN EN LEKKERE ZUIVEL
Kunstmest zijn wonderkorrels waardoor gras en gewassen sneller groeien. Voor het
maken van die korrels halen
kunstmestfabrieken met grote
hoeveelheden aardgas stikstof
uit de lucht. Van nature doen
bodembacteriën dat en leggen
die de stikstof vast in de grond.
Het strooien van kunstmest op
grasland en gewassen voegt
enorme nieuwe hoeveelheden
stikstof aan het Nederlandse
ecosysteem toe. Daar komt
de import van met kunstmest
geteeld veevoer, zoals graan
uit Oekraïne, palmpitschilfers
uit Indonesië en sojaschroot
uit Brazilië nog overheen. Met
dit krachtvoer worden koeien
optimaal uitgemolken, waarvan niet de hardwerkende boer
en de koe, maar vooral de zuivelverwerkende industrie de
voornaamste vruchten plukt.
Biodynamische boeren doen
het anders. De 80 gehoornde
koeien van boerin Welmoed
Deinum uit Sondel (F) geven ten
opzichte van gangbare koeien
zo’n 60% minder melk en toch

PAST HET DIER
NOG OP ONS
BORD?
Demeter boerin Welmoed en haar ouders van boerderij Graasland in Sondel (F)
is haar verdienmodel meer
dan rendabel. Nagenoeg al het
voer komt van eigen land (geen
krachtvoer of granen) en daardoor zijn er vrijwel geen kosten
voor de dierenarts. Ook krijgt ze
een hogere prijs voor de melk.
Weten waar je deze biodynamische boeren en hun producten vindt? Je herkent ze aan de
Demeter-bordjes in hun veld en
aan de Demeter-producten in
de biologische winkels.

#EETMEERIMPACT

GMO & DE TOEKOMST VAN JOUW ETEN
Bio(dynamische)
landbouw
is wettelijk verplicht GGOvrij. Samen met Slowfood wil
Demeter Internationaal genetisch gemanipuleerd voedsel
strikt gelabeld houden. Lobbyisten proberen uitzonderingen op deze regel te krijgen.
Nederlandse beleidsmakers
kunnen het plan van de Euro-

pese Commissie om GGO’s
te dereguleren tegenhouden.
Deze petitie zorgt voor keuzevrijheid van boer, consument
en alle anderen in de voedselketen. Wil jij weten of er wel of
geen GGO’s op je bord of in het
veld terechtkomen? Teken dan
de petitie op Slowfood.nl
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‘ALLE DEMETER
BROEDERHANEN
EEN VOLWAARDIG
LEVEN’
Na twee decennia pionieren is
het de biodynamische pluimveesector gelukt: de broertjes
van de legkippen worden opgefokt als vleeshaan. Er worden
voor de productie van Demetereieren dus geen mannelijke
eendagskuikens meer gedood
en weggegooid. Dat lijkt simpel,
maar de kostprijs van broederhaantjes is aanzienlijk hoger
dan van vleeskippen. Een probleem dat je alleen als gehele
sector kunt oplossen. Dat is dan
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Op de hoogte blijven van
biodynamisch nieuws?
Volg Demeter Nederland
op social media

“Als je in samenhangen
denkt, ontstaat er
vanzelf ruimte voor
nieuwe ideeën, zoals
het broederhaantje.”

Hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen Imke de
Boer beschrijft in dit boek haar
jarenlange, reis naar het antwoord op de vraag: past het dier
nog op ons bord? Onderbouwd
met nieuwe, wetenschappelijke
informatie is de conclusie dat
beperkte consumptie past in
een gezonde landbouw en toekomstbestendig
voedselsysteem. Hoe dit eruit ziet lees
je in dit boek. Wil je af en toe
genieten van dierlijke producten, dan kan het boek helpen in
jouw persoonlijke reis naar een
duurzame wereld.

€ 19,90 ISBN 9789056159054

DEMETER WEKEN: VERGROOT JE
IMPACT MET DEMETER
ook het geheim van dit succes:
de
samenwerking
tussen
boeren, slager, groothandels,
winkels en pakstation De Grote
Kamp, waar zes biodynamische
pluimveehouders hun eieren
aan leveren. Eigenaar Sander
Verbeek van De Grote Kamp
wordt bovendien binnenkort
de 7e biodynamische pluimveehouder om zich zo met de hele
kringloop te verbinden.

Op 3 oktober starten de Demeter-weken in de biologische speciaalzaken. Hiermee willen we laten zien welke extra impact de
keuzes voor Demeter-producten hebben op het gebied van biodiversiteit, dierenwelzijn en voedselkwaliteit. En natuurlijk zijn
er heel veel speciale acties met Demeter-producten.

EET MEER

IMPACT

Ontdek DEMETER

Meer vitaliteit DEMETER

DE AYURVEDISCHE KEUKEN
brengt vreugde en verbetert
je gezondheid

PROTEÏNE POWERLUNCH
Bij deze lunch komt het zalige aroma van verse kruiden je tegemoet, wat
helpt om de spijsverteringssappen op gang te brengen. De licht verteerbare
eiwitbron van Quinoa en rode linzen geeft je de hele middag energie.
Voor 1 PERSOON
∙ 60 g Demeter quinoa ∙ 60 g Demeter linzen (conserven of gedroogd
minstens 4 uur geweekt) ∙ 1 sjalotje,
gesnipperd ∙ ¼ courgette, in blokjes
350 ml kokend water ∙ ¼ theelepel
Het Blauwe Huis groentebouillonpoeder ∙ 1 cm verse gemberwortel,
fijngehakt ∙ scheutje olijfolie of ½
theelepel ghee ∙ 3 gestoomde broccoliroosjes ∙ 1 ½ eetlepel gehakte
verse groene seizoenskruiden (bijv.
munt) ∙ ongeraffineerd zout en
zwarte peper.
Garnering: scheutje tamari ∙ 1 theelepel pompoenpitten

KIES MEER
VITALITEIT
#EETMEERIMPACT

Het 5000 jaar geleden ontwikkelde Ayurveda is
een van de oudste geneeswijzen van de wereld.
De naam komt uit het Sanskriet en betekent
‘wetenschap van het leven’. Met dit boek breng
je die wetenschap naar je keuken. Je krijgt tips
om zelf kruiden en kiemen te kweken, groenten
te fermenteren en hoe je kruidenpasta's maakt
die perfect bij de ingrediënten van elk jaargetijde
passen. De 80 heerlijke vegetarische recepten
met seizoensgroenten wakkeren je agni (spijsverteringsvuur) aan. Inclusief ayurvedische ademhalings- en mindfulnessoefeningen, tips om je bewustzijn uit te nodigen
bij het koken en eten en recepten voor simpele huismiddeltjes tegen
kwaaltjes. Neem je de concepten in dit boek over, dan zou je algehele
gezondheid en geluk in vier tot zes weken verbeteren.
Auteur Anne Heigham heeft een master in Ayurveda, behandelt
cliënten, is yogadocente en organiseert ayurveda-retreats. Zonder
haar cliënten zou dit boek nooit tot leven zijn gebracht. Op hun
verzoek begon ze de recepten op te schrijven.
De Ayurveda keuken | 80 recepten voor lichaam en geest | € 24,99 |
EAN 9789089899026

Biodynamisch staat voor zo
puur en onbewerkt mogelijk
voedsel, dus bijvoorbeeld
geen sap uit concentraat en
melk waarbij de vetstructuur
intact wordt gehouden. Ga op
smakenreis in de biologische
speciaalzaak en ervaar de
Demeter-producten: met liefde
geteeld, met zorg verwerkt.

Wil je bij jouw lokale Demeter-boer de producten rechtstreeks in de erfwinkel kopen, gewoon eens langsfietsen

ZAAI MEE VOOR DE TOEKOMST
In de weekenden van oktober
is iedereen weer welkom om
te komen Toekomst Zaaien
bij deelnemende biodynamische boerderijen. Gezamenlijk
loop je in een rij over de akker
om handmatig oude rassen
wintergraan over het veld te
strooien. Zaad van deze rassen
kunnen ze elk jaar oogsten en
opnieuw uitzaaien. De boer
vertelt je graag hoe belangrijk
het is om de genetische diversiteit van die oude granen voor

AVONDROZENWATER-NOOTMUSKAATMELK
Vooral op momenten waarop je wel wat emotionele steun kunt gebruiken, werkt
rozenwater verzachtend en rustgevend. Nootmuskaat heeft kalmerende eigenschappen en is licht verwarmend, maar die verwarmende eigenschap wordt in
balans gebracht door de rozen. Ook helpt dit drankje om lekker te slapen.
Voor 1 PERSOON
∙ 200 ml biodynamische melk ∙ 23
druppels rozenwater of 1 theelepel
gedroogde rozenblaadjes ∙ piepklein
snufje gemalen/geraspte nootmuskaat.
Verhit de melk zachtjes op laag
vuur tot er stoom vanaf komt. Haal
van het vuur en laat iets afkoelen.
Roer er dan het rozenwater en de

nootmuskaat door en laat dit 5
minuten trekken. Schenk de melk
(door een zeef, als je rozenblaadjes gebruikt) in een beker. Ga
lekker zitten, nip langzaam van de
melk en voel hoe je tot rust komt.
TIP: voor een plantaardige
melkvervanger kun je havermelk
gebruiken die ook kalmerende
eigenschappen heeft.

16

DEMETER MAGAZINE

Afgelopen zomer deed vinoloog Barbara Verbeek een grote
test om de beste biologische
en meest duurzame rosé te
ontdekken. Van de 50 geteste
wijnen was de biodynamische
Demeter-wijn van het Domaine Alloïs uit de Franse Ventoux
de absolute favoriet. Wist je dat
er in Nederland ook Demeterwijn wordt gemaakt? De wijnboer houdt daarbij rekening
met mens, plant, dier, bodem
en de kosmos. Om de levens-

Zaaien gaat over de
essentie van het leven.
Het is bijzonder mooi
om dat een keer te
ervaren in je leven.
de toekomst te behouden. Die
vitale zaden zijn namelijk de
bron van jouw voedsel. Op
toekomstzaaien.nl vind je data
en de BD-boerderijen die mee
doen aan dit mooie event.

processen in de bodem te
ondersteunen worden natuurlijke preparaten ingezet. Zoals
bij De Wijnburcht in Vorden
(Gld), waar je de wijngaard
kunt bezoeken via diverse
mooie wandelroutes die starten vanaf Kasteel Hackfort. En
de Vintage Heuvellandroute
gaat langs Wijngoed De Vallei
in België (zie pag 20). Wie weet
zie je de plukkers nog aan het
werk.

EET LOKAAL,SEIZOENSGEBONDEN
ÉN BIO(DYNAMISCH)
Als je uit eten gaat, weet jij dan wat je eet, waar het vandaan komt? Bij
het Rotterdamse restaurant The Harvest staat dat op de menukaart.
Hier eet je lekker lokaal (werkelijk van ‘om de hoek’), seizoensgebonden én met bio(dynamisch) ook duurzaam. De boer zit als het ware
bij je aan tafel, want van elk ingrediënt is duidelijk waar het groeide.
Bijvoorbeeld bij biodynamische kweker Frank de Koning. En het
weinige vlees dat er geserveerd wordt, komt van om de hoek van de
biodynamische zorgboerderij Hoeve Biesland. Het concept is leuk: er
staan 17 gerechtjes op de kaart, waar je er vier van kiest in jouw ‘vega,
vegan of flexi ‘Harvest Bowl’. theharvest.nl
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om te ervaren hoe gehoornde koeien in de wei staan of hoe
een variatie van gewassen in de biodynamische landbouw
er uitziet? Op stichtingdemeter.nl, maar ook bij caringfar-

DE NATUUR IN JE GLAS

Doe alle ingrediënten, behalve de
broccoli en kruiden, in een pan
en laat op laag vuur 20 minuten
sudderen (voeg wat water toe als
het mengsel te droog wordt). Meng
de gestoomde broccoli en gehakte
kruiden door de gare quinoa/linzen.
Om het als warme lunch mee te
nemen in de wintermaanden: schep
het in een Thermos voedselcontainer, sprenkel er naar smaak tamari
over en voeg de pompoenpitten toe.
TIP VOOR DE WINTER: kook wat
verse salie mee.

ONTDEK DEMETER

IN 4 – 6 WEKEN JE GEZONDHEID VERBETEREN

mers.nl vind je een kaart met boerenbedrijven en hun activiteiten. Onderstaande activiteiten zetten wij in de schijnwerpers.

AGROFORESTRY: VERRIJKING
VOOR BOER EN OMGEVING

Agroforestry (landbouw met bomen, struiken en vaste plan-ten)
herstelt en verrijkt ecosystemen, én biedt boeren een nieuw verdienmodel. Biodynamisch melkveehouder Gerard Keurentjes
ging hiermee aan de slag. Op zijn kruidenrijk grasland plantte
hij al ruim 1,5 km aan hagen: bomen voor zijn koeien én voor
de biodiversiteit. Dat heeft het landschap aanzienlijk verfraaid.
In totaal staan er zo’n 300 schaduwgevende en vruchtdragende
bomen en struiken, zoals winterlindes, walnoten, besdragers
als mispel, kweepeer en boswilg, maar ook wilde peer en appel.
Ga op vrijdagen eens langs op de boerderij en koop gelijk lekker
lokaal je vlees en ‘graaseieren’ van de kippen die in een mobiele
kippenkar altijd vers gras kunnen eten. Benieuwd naar agroforestry? Op het Utopia Eiland van de Floriade in Almere kun je
de voordelen voor het ecosysteem zien. Floriade Expo 2022 is
nog tot en met 9 oktober te bezoeken. utopiaeiland.nl

BD Grondbeheer Grondtransitie

WARMONDERHOF – opleidingen en trainingen

AARDPEER, SAMEN VOOR GROND

WELKE ROL SPEEL JIJ
STRAKS IN DE LANDBOUW?

HAALT 2,9 MILJOEN EURO OP VOOR AANKOOP VAN GROND
Ruim 250 investeerders hebben in maart van dit jaar voor 2,9 miljoen euro ingeschreven
op de Samen voor Grond II obligatielening van Stichting BD Grondbeheer. Met de inleg
wordt 35 ha landbouwgrond aangekocht voor de transitie naar een natuurvriendelijke
voedselproductie, een gezondere bodem en meer biodiversiteit. Het gaat om vijf bedrijven in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Friesland die allen een
sterke binding hebben met de gemeenschap waarvoor zij op natuurvriendelijke wijze
voedsel produceren.
De vijf initiatieven voldoen aan de criteria
van Aardpeer: door middel van landbouw
de kwaliteit van de bodem en biodiversiteit elk jaar verbeteren. Het betreft:
∙ Tuinderij de Bosmantel in Andijk (4 ha,
Noord-Holland),
∙ Herenboerderij aan den Drecht in Leimuiden (23 ha, Zuid-Holland),
∙ Duurzaamheidscentrum De Kleine Aarde in Boxtel (2 ha, Noord-Brabant),
∙ Fruittuin Fruitweelde in Ingen (4 ha,
Gelderland),
∙ CSA Ús Hôf in Sibrandabuorren (2 ha,
Friesland).
De gronden worden tegen voorwaarden
en een prijs die passend is bij een natuurvriendelijke bedrijfsvoering verpacht aan
de boeren.
Dit is de tweede keer dat Aardpeer, Samen
voor Grond een obligatielening uitgeeft.
In totaal is er in twee rondes nu ruim 10
miljoen euro opgehaald door 950 inves-

teerders om natuurvriendelijke landbouw
door heel Nederland te realiseren.
Aardpeer, Samen voor grond is begin 2021
van gestart gegaan met een eerste ronde
van ‘Samen voor Grond’ obligaties, uitgegeven door Stichting BD Grondbeheer.
Deze uitgifte was een groot succes. Er
werd voor 7,2 miljoen euro aan obligaties
uitgegeven. De eerste groep investeerders
bestaat naast particulieren ook uit een
aantal maatschappelijke organisaties zoals Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer Gelderland en institutionele investeerders.
Met de Samen voor Grond II obligatielening met een looptijd van 15 jaar is hier
een vervolg aan gegeven. Naast een duidelijk maatschappelijk rendement bieden
de obligaties Samen voor Grond II een
jaarlijkse rente van 1,3 procent. De redenen om mee te doen met de Samen voor

Grond obligaties zijn divers. Een investeerder uit Amsterdam zegt: “Ik wil graag
boeren steunen die het roer omgooien en
duurzaam met hun grond en producten
omgaan.” Een deel van de investeerders
heeft ook specifiek één van de initiatieven
als reden voor aankoop van obligaties genoemd, wat laat zien dat er een grote mate
van betrokkenheid van de gemeenschap is
rondom deze boerderijen.
Nu de tweede Samen voor Grond obligatie
succesvol geplaatst is, onderzoekt Aardpeer, Samen voor Grond nieuwe mogelijkheden voor het aankopen van landbouwgrond voor natuurvriendelijke boeren en
voedselinitiatieven.
Kees van Biert, mede-initiatiefnemer van
Aardpeer en voorzitter van BD Grondbeheer ziet naast publieke financieringsinstrumenten ook kansen met maatwerk
voor institutionele beleggers en vermogensbeheerfondsen.
Naast investeren is het ook mogelijk om te
schenken ten behoeve van Aardpeer. Dit
kan belastingvrij via Stichting BD Grondbeheer vanwege de ANBI-status van deze
stichting. Met elke gift worden er vierkante meters grond vrijgekocht. De opbrengst
gaat ook hier volledig naar de aankoop van
landbouwgrond voor natuurvriendelijke
boeren en voedselinitiatieven.
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De Nederlandse landbouw is stevig aan het veranderen. Het gaat meer en meer richting kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw,
en daar heeft de biodynamische boer al decennialang ervaring mee. Zie jij voor jezelf of je
kind een toekomst in een duurzame landbouwsector met een gezonde natuur? Je kunt je op
Warmonderhof laten opleiden tot vakvrouw of
vakman die de landbouw in het hart van haar
of zijn werk heeft; die stevig met beide benen
op de grond staat en mee kan bouwen aan die
nieuwe koers.

Landbouw: zoveel meer dan boerderijwerk
Natuurlijk begint de landbouw met het verbouwen van groenten, fruit, kruiden, zaden, en
het houden van melkvee of vleesvee. Maar er is
meer: ook de verwerking en het verkopen van
producten, het begeleiden van medewerkers,
natuurbeheer, technische innovaties, de communicatie óver de landbouw en natuurlijk het
ondernemerschap horen erbij. Warmonderhof
biedt studenten - jongeren en volwassenen - dit
complete pakket.
Voltijd- en deeltijdopleiding en vakinhoudelijke trainingen
We hebben de BOL-opleiding, waarbij je leert,
woont én werkt op Warmonderhof. Op deze
opleiding zitten jongeren tussen de 16 en 25
jaar oud. Er is ook een BBL-opleiding waarbij
je één dag per week naar school komt en twee
dagen per week stage loopt op een bedrijf
ergens in Nederland. De studenten van deze
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BBL-opleiding zijn tussen de 25 en 55 jaar oud.
Verder bieden we kortdurende trainingen aan
voor professionals uit de sector, om hun kennis
te verdiepen en te verbreden en om bij te blijven
over de gevolgen van de actualiteit voor hun
vakgebied.

Warmonderhof: boerderij, school en campus
Warmonderhof is in Europa de enige staatserkende mbo-opleiding voor biodynamische
landbouw en – met ruim 80 hectare tuinbouw,
akkerbouw en veehouderij - één van de grootste
en oudste biodynamische boerderijen van het
land. Tussen de landerijen staat het schoolgebouw en op het erf staan de woningen van de
BOL-studenten, die voltijds studeren op Warmonderhof. Ook staat daar de Hofzaal, waar
de volwassen deeltijders en de deelnemers aan
de trainingen worden ontvangen voor lunch,
diner, koffie- en theepauzes. De Hofwinkel op
het erf is vijf dagen per week geopend en heeft
een brede regiofunctie met producten van
eigen hof en andere biologische en biodynamische voedingsmiddelen. Warmonderhof wordt
gevormd door twee organisaties: Stichting
Warmonderhof beheert boerderijen, winkel en
campus en verzorgt de middagpraktijk voor de
studenten; Aeres MBO Dronten Warmonderhof is verantwoordelijk voor het onderwijs en
het praktijkleren en de externe stages.

Overal ter wereld aan het werk
Door de breedte van onze opleiding vind je

Warmonderhoffers overal ter wereld in de
meest uiteenlopende beroepen. Behalve op
biologische en biodynamische voedselproducerende bedrijven werken Warmonderhoffers ook bij toeleveranciers, zadenfirma’s,
natuurvoedingswinkels, andere verkopers,
adviesbureaus, organisaties die landbouw en
zorg combineren, groothandels, verwerkende
bedrijven en vakorganisaties.

Ik ben een Warmonderhoffer!
Warmonderhof is meer dan alleen een school:
je maakt er vrienden voor het leven en creëert er je landbouwnetwerk voor de toekomst.
Niet voor niets zeggen veel oud-studenten
met trots: ik ben een Warmonderhoffer! Elk
jaar interviewen we onze studenten over
hun tijd op Warmonderhof. Ze vertellen
waarom ze kozen voor een toekomst in de
bio(dynamische) landbouw, welke uitdagingen ze tegenkomen en wat Warmonderhof
hen brengt: professioneel en persoonlijk. Lees
hun verhalen op de website: www.warmonderhof.nl/bolstudenten en www.warmonderhof.nl/bblstudenten
Bekijk onze website voor meer
informatie over onze opleidingen en
trainingen: www.warmonderhof.nl

OOK VLAANDEREN KIEST STILAAN
VOOR DEMETER

VOORWAARTS NAAR DE BRON

Het Demeter-keurmerk zie je steeds vaker in Vlaanderen
voorbijkomen. Steeds meer Vlaamse biolandbouwbedrijven zijn in omschakeling naar een Demeter-certificering. De
reden? Biologisch is mooi, maar biodynamisch gaat nog een
stapje verder. Dat laten deze mooie voorbeelden ook zien.

De prachtige bloembedden van Veldkleur liggen mooi ingebed in het landschap. Rosette
en haar team werken hier volgens de biodynamische principes en telen er elk seizoen
met veel liefde prachtige bloemen. Een lust voor het oog.
Rosette: “Zonder het goed te beseffen of
de term te kennen, wist ik als kind al wat
biodynamisch betekende. Vandaag sta ik
helemaal achter de principes van de biodynamische landbouw en hoe Demeter
dat in de wereld zet. Ik vind het belangrijk
om mensen een alternatief te bieden voor
gangbaar gekweekte bloemen. Bij Veldkleur
gaat biodynamische landbouw om een innigere omgang en communicatie met bodem,
plant, dier, mens, omgeving en landschap.
Steeds vanuit de insteek: wat heeft deze
plek nodig? Demeter maakt dit herken-

WIJNGOED DE VALLEI:
Van rank naar fles
Vanuit hun zitkamer kijken Annie en Jacques uit op de wijngaard. In 2013 maakten
zij voor het eerst, ondanks het zeer moeilijke jaar, enkele veelbelovende wijnen.
Waar ze gangbaar begonnen, zijn ze nu de
onbetwiste pionier van de biodynamische
wijnbouw in België.

baar. En hoe wijder dit wordt verspreid, hoe
groter het bewustzijn.”
Demeter meer kenbaar maken
“Met Veldkleur willen we Demeter meer
kenbaar maken. Wij geloven heel sterk in
diversiteit en in de waarden die Demeter
vooropstelt. Het keurmerk geeft ons de
mogelijkheid om op een positieve manier
te tonen dat er waardevolle alternatieven
bestaan voor de gangbare landbouwpraktijken. Meer dan het te benoemen, tonen wij
het met onze bloemen.”

“Toen wij in 2010 onze dromen volgden en
Wijngoed De Vallei begonnen, raakten we al
snel uitgekeken op de gangbare manier van
wijn verbouwen. Eerst kozen we radicaal
voor omschakeling naar biologisch. Het was
dat of stoppen. Via Anna van Oostwaard,
een Nederlandse boerin die werkt volgens
de biodynamische principes, leerden we de
leer van Rudolf Steiner kennen, de grondlegger van de biodynamische landbouw.
We waren zó geraakt door die andere kijk
op landbouw dat we meteen besloten om in
Frankrijk de kneepjes van het vak te leren.”

TIP: geef je op voor een bloemenseizoen CSAboeketjes of schenk iemand een cadeaubon.

Warmonderhoffers op Loverendale Ter Linde 1948

Rosette van BLOEMENTEELT VELDKLEUR:
“De aarde zingt in kleuren”

Duidelijk voelbare energie
“Ik geloof dat de liefdevolle energie die wij
in de teelt steken een rechtstreekse invloed
heeft op de mensen die de bloemen kopen.
Dat en de helende factor van de natuur, geeft
een onzichtbare, maar duidelijk voelbare
energie. Dat geldt ook voor de preparaten
die we gebruiken: werken met preparaten
zorgt ervoor dat je op het moment van het
uitbrengen met andere ogen naar het land
kijkt. Je focus verandert. Als je oogst, kijk je
met andere ogen dan als je wiedt of plant.
Bij het uitbrengen van preparaten ontmoet
je de bloemen met een andere energie, het
moment voelt anders aan. Je communiceert
met het veld, ontdekt subtiele verschillen,
ziet welke stukken meer zorg nodig hebben.
Ik vind het mooi om op die manier met
bloementeelt om te gaan.”

Wist je dat de biodynamische landbouw al bijna 100 jaar bestaat?
Het begon in 1924 in Polen, toen Rudolf Steiner de basis legde
met een vernieuwende landbouwcursus. Doel was om via de
BD-landbouw boerenbedrijven te creëren die zowel op het gebied
van de natuur als de cultuur oases voor de toekomst van de aarde
zouden worden. Toen vernieuwend, nu actueler dan ooit.

veldkleur.be

Demeter geeft garantie
Annie en Jacques bezochten verschillende
biodynamische wijnbouwers en wilden het
ook op die manier aanpakken: “Nu pakken
we alles aan zoals beschreven in Steiners
landbouwcursus. En... de grond wordt
blij van de preparaten. En wij dus ook!
Een Demeter-keurmerk geeft garantie: de
consument weet zeker dat ze een wijn in
handen krijgt die pesticidevrij is. En omdat
niet iedereen zomaar een Demeter-certificaat krijgt, is het voor ons ook zeker een
meerwaarde.”
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BIODYNAMISCHE LANDBOUWGEMEENSCHAPPEN ALS ZONNIGE OASES
Steiner noemde de bedrijven ‘oases’ omdat
die voor iedereen toegankelijk zijn. Zonder
oases is het onmogelijk om door een woestijn te reizen. Oases geven hoop en nemen
iedereen op die nieuwe levenskrachten
nodig heeft. Steiners biodynamische landbouw biedt nog altijd een levendige bron
van inspiratie. Overal ter wereld vind je
‘oases’: biodynamische bedrijven waar je
door de tere glans over de velden, tuinen,
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stallen en gebouwen de geheimzinnige
kracht voelt die in een oase leeft. Het zijn
oases van menselijkheid, waar een gelijkwaardige en liefdevolle relatie tot de dierenen plantenwereld tot het dagelijkse leven
behoort. De niet te onderschatten werking
die hiervan uitgaat, geeft in deze tijden van
crisis en grote uitdagingen, hoop en perspectief voor de toekomst.

WIST JE DIT:
De BD-landbouw is door een vrouw
naar Nederland gebracht. Maria Tak van
Poortvliet startte al in 1926 Cultuurmaatschappij Loverendale. Zij begreep dat
privé-grondbezit een gezonde landbouw
in de weg staat en nam het revolutionaire
besluit om haar landerijen – familiebezit gedurende vele generaties – over te
dragen voor het algemeen maatschappelijk belang: gezonde voedselvoorziening.

Voorwaarts naar de bron DEMETER

ONZE GEZONDHEID
BEGINT BIJ EEN
LEVENDE BODEM
De biodynamische landbouw is nog steeds
een kleine beweging, maar wel een hoopvolle. Onze prachtige boerenbedrijven
vormen een vliegwiel voor echte systeemverandering en gezonder voedsel. En dat
is volgens opiniemakers en artsen hard
nodig: voedingshoogleraar Jaap Seidell
‘Ons huidige voedselsysteem is ziekmakend’, neuroloog Bas Bloem ‘Er is een
directe link tussen bestrijdingsmiddelen
en Parkinson’ en auteur Michael Pollan
‘Voor de lange frietjes van McDonalds is
een langwerpige aardappel nodig die zo
gevoelig is, dat extreem gifgebruik nodig is’.

BEZOEK EEN OASE VAN RUST

In de BD-landbouw is vitaliteit een kernbegrip. Dat geldt ook voor de economie.
Continue kijkt men naar een vitale economie van wederkerigheid, waarin iedereen oprechte interesse heeft in elkaar en
wordt gezocht naar samenwerking en verbinding. In relatie met jou als consument
kun je dan denken aan winkel- en voedselcoöperaties,
groenteabonnementen,
crowdfunding voor voorraadfinanciering,
aandelen kopen om grond vrij te maken,
deelnemen aan CSA-bedrijven, etc. Hierdoor ontstaat ook een geldkringloop.
Immers, jouw bestede euro’s gaan rechtstreeks naar de boer die daar weer extensief en natuurinclusief mee kan werken.

RUIMZICHT
Een mooi voorbeeld van zo’n oase
is boerderij Ruimzicht. Boer
Gerjo startte in 1996 met de transitie van zeer intensief gangbaar
bedrijf met koeien en varkens, naar
het extensieve, multifunctionele
biodynamische landbouwbedrijf
wat Ruimzicht nu is. Gerjo: “Met
onze varkens, schapen, kippen en
tuinderij met strokenteelt werken Jara van Rooij, kaasmaakster op boerderij Ruimzicht
we maximaal natuurinclusief. In
makerij op het erf: “Die verwerk ik rauw,
onze familiekudde blijven de kalfjes drie
direct vanuit de koe. Het basisrecept voor
maanden bij de moeder en worden niet
bergkaas, gemaakt zoals in de Alpen en
onthoornd. Er lopen twee stieren rond
de Pyreneeën, hebben we bedrijfseigen
en we beweiden maximaal op kruidengemaakt. Inclusief kenmerkende eetbare
rijk grasland, bij goed weer ook ’s winters.
natuurkost die voor een belangrijk deel de
We melken zonder krachtvoer. Door het
smaak van de kaas bepaalt. Onze kwaligebruik van kruidenextracten en homeopateitskaas rijpt in een kelder met natuurlijk
thie zijn we al ruim 20 jaar antibioticavrij.
sedumdak waar we innovatief en duurzaam
Tussen alle percelen staan houtsingels waar
werken.” Het merendeel van de eigen pronotenteelt in is opgenomen en er gaat een
ducten verkoopt Ruimzicht direct aan de
kipmobiel rond. Door dit alles gonst het van
consument. Met een faire prijs kunnen ze
de biodiversiteit.”
maximaal natuurinclusief werken, financieel gezond blijven en jij genieten van
Pure ambacht, kwaliteit en gezondheid
gezond en lekker voedsel. Plan een excursie,
Ruimzicht heeft een uitgebreide erfwinkel
kaasworkshop of kom gewoon langs in de
en marktkraam in Doetinchem. Jara van
boerderijwinkel. boerderijruimzicht.nl
Rooij verzuivelt de eigen melk in de kaas-

Alma, Neel en Lisanna van LOT in Dronten

DOE HET SAMEN...
foto: Stichting Grondbeheer

Land en Boschzigt in ‘s Gravenland

GELDKRINGLOOP

Bij Community Supported Agriculture (CSA) of
gemeenschapslandbouw deel je samen met de
boer de opbrengst én de risico’s. Met een oogstaandeel kom je elke week zelf je gevarieerde verse
en gezonde producten van het seizoen oogsten en
bij een abonnementensysteem teelt de boer precies dat wat nodig is. Bovendien draag jij hiermee
direct bij aan die gezonde oase bij jou in de buurt.
Er zijn diverse biodynamische boeren waar je
terecht kunt voor zelfoogst of groentepakketten, zoals bij Tuinderij De Guit in Vught of de
Tuinderij in Punthorst (gemeente Staphorst)
waar je ook kunt kamperen. Bij LOT in Dronten
kun je jouw eigen groenten en bloemen oogsten.
Dit kleinschalige biodynamische leerbedrijf is
gekoppeld aan de landbouwschool Aeres Warmonderhof. De studenten kunnen bij LOT een
jaar lang hun eigen onderneming draaien en
leerervaring opdoen. Ook bij Land en Boschzigt
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...MET DE BD-BOER
in ‘s Gravenland, de oudste biodynamische tuinderij van Nederland, kun je een
heel seizoen lang (zo’n 32 weken) wekelijks
je eigen groenten oogsten. Ga vooral eens
kijken en neem plaats in de paradijselijke
tuin. Meld je aan voor het groenteabonnement van de Zonnegaard in Voorst. Zo
ben je jaarrond wekelijks verzekerd van
een mooie variatie aan groente en/of fruit:
vers en van dichtbij is het alsof je een eigen
moestuin hebt.
Maar er zijn veel meer initiatieven en mogelijkheden om biodynamische producten te
kopen zoals bij de wekelijkse boerenmarkt
op zaterdag op de Stadsboerderij Almere,
of online via de Hofwebwinkel, in tal van
de vele biologische winkels zoals van
Odin en Ekoplaza en boerderijwinkels door
heel Nederland en in Vlaanderen.
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MIDDEN IN DE SAMENLEVING
Op biodynamisch bedrijf de Genneperhoeve geloven Mirjam Matze en Age Opdam
dat landbouw midden in de samenleving
hoort te staan. Hier is de passie vormgeven aan een zoveel mogelijk gesloten landbouwbedrijf met een eigen individualiteit,
werken in het landschap en voedsel produceren samen met de natuur in verbinding
met de consument. Hun gemengde landbouwbedrijf in Eindhoven is een unieke
plek midden in de stad. Met haar ruime
achtergrond in landbouw en (antroposofische) voedingsleer en onderzoek naar de
samenhang tussen landbouw, voeding en
leefstijl kan Mirjam hier haar verhaal kwijt
en jou het wonder laten zien hoe op het land
en in de kaasmakerij ons voedsel ontstaat.
Toen Age na zijn studie aan de WUR op
een biodynamische boerderij kwam, werd
hij geraakt door de zorg voor de aarde en
de visie op alle samenhangen. Het samenwerken met mensen geeft hem energie. Hij
combineert een veelheid aan activiteiten en
komt tot rust als hij ’s morgens in de melkstal staat, maait of ploegt op het land en
een ontmoeting heeft met reeën, ooievaars
en gele kwikstaarten. Wil je deze oase zelf
ervaren? Boek dan een rondleiding of proeverij in de kaasmakerij, tuin of stal.

genneperhoeve.nl

Laat de biodynamische landbouw een
levende stroom blijven en een steeds
grotere kracht worden. Dan ontstaan
overal ter wereld oases die ons kunnen
helen in de woestijn van financiële druk
en uitbuiting van de aarde.
Oogst bij Genneperhoeve

ZONNEHOEVE ALS BASIS VAN HET (SAMEN)LEVEN
Op 15 april 1982 werd het nieuwe Flevolandse land voor de ontwikkeling van Demeterbedrijf de Zonnehoeve vrijgegeven. Deze
multifunctionele zorgboerderij is één van
de oudste biodynamische bedrijven in
Flevoland. Naast akkerbouw en veeteelt
bestaat bakkerij Het Zonnelied ook al 30
jaar en is het al 10 jaar een Gemeenschapsbedrijf. Samen met drie andere ondernemers uit de Flevopolder zette De Zonnehoeve een internetwinkel op waar hun
vlees en brood te koop is.
Cliënten van de 24-uurszorg wonen op het

erf en gaan naar school of worden onder
professionele begeleiding betrokken bij
de werkzaamheden, zoals bij de verzorging van de paarden, de werkzaamheden
op de boerderij, in de tuinderij, de bakkerij of binnen de catering. Hier ervaar je dat
een focus op gezonde en positieve ontwikkelingen een helende werking heeft en jij
als mens en het systeem waarin je leeft de
bron van genezing is. Eind dit jaar komt het
jubileumboek ‘Zonnehoeve als basis van het
(samen)leven’ uit.

Meer toekomst DEMETER

Portret DEMETER

TELEN VOOR
DE TOEKOMST:
DE BEERSCHE HOEVE
Slechts een paar internationale gangbare zaadbedrijven bepalen welke groenten we
eten. Ook is de variatie in onze groenten enorm afgenomen. Biodynamische boerderij
De Beersche Hoeve zet zich samen met Odin in voor vrije en zaadvaste gewassen en het
vergroten van de diversiteit van onze groenten. Zo willen we het voor iedereen mogelijk
maken om zelf weer smaakvolle en robuuste groenten te kweken! De Beersche Hoeve
geeft hier ook voorlichting over, maar vermeerdert ook zaad, teelt groenten en verfplanten, en is een voorbeeld van een boerenbedrijf waarvan het eigenaarschap ‘geneutraliseerd’ is.

Veredelen van pompoenen op De Beersche Hoeve

ZAADTEELT EN PLANTENVEREDELING OP
DE BEERSCHE HOEVE
Op onze biodynamische Odin-boerderij
De Beersche Hoeve worden door onze
enthousiaste en kundige collega’s groenten geteeld, groentezaden vermeerderd
en nieuwe groenterassen ontwikkeld. De
groenterassen die De Beersche Hoeve teelt
en ontwikkelt zijn niet alleen vrij van kwekersrechten en patenten, maar ook zaadvast. Dat wil zeggen dat uit het zaad van
deze rassen planten groeien met dezelfde
eigenschappen als die van de ouders, maar
met kleine variaties. Net als in de natuur.
Wat zijn zaadvaste groenten?
Zaadvaste rassen ontstaan door de klassieke manier van kruisen en selecteren. Hierbij
werk je in meerdere generaties naar planten
toe met de juiste eigenschappen, zoals een
bepaalde bladstand, mooie vruchten of een
goede smaak. Zo creëer je een ras dat al die
goede eigenschappen heeft, maar ook met
de bandbreedte van de diversiteit en genen
van de plantengeneraties daarvoor. Door
deze variatie kan een zaadvast ras zich ook

in de toekomst makkelijk aanpassen, zoals
aan de extreme weersomstandigheden die
we de laatste jaren zien.
Nadelen F1-hybridegroenten
Bij de F1-hybridegroenten, waar de supermarktschappen vol mee liggen, volg je een
heel andere weg. Hierbij pas je inteelt toe
waarmee je uniforme ouderlijnen maakt,
waarna je op zoek gaat naar de juiste combinaties van moeder- en vaderlijnen om
een uniform ras te maken. Deze levert
uniforme planten op en dat is een reden
dat boeren de afgelopen decennia massaal
voor F1-hybride- rassen kozen, naast het
feit dat de zaadbedrijven bijna niets anders
meer aanbieden. Nadelen hiervan zijn dat
boeren zelf niet verder kunnen telen met
deze gewassen, zoals ze dat vroeger wel
konden, en ze daardoor afhankelijk zijn
van grote internationale zadenleveranciers waar ze ieder jaar opnieuw zaadgoed
moeten kopen. Ook worden bij de gangbare veredeling steeds meer technieken
toegepast die niet passen bij de biologische
landbouw en zeker niet bij biodynamisch.

Onafhankelijk van multinationals
Tuinders die bijvoorbeeld bij Bingenheimer Saatgut zaden kopen van zaadvaste en
vrije rassen (dus zonder kwekersrecht en
patent), kunnen uit de groenten die daaruit
groeien zelf weer nieuw zaad oogsten voor
volgend jaar en daar zelf verder mee veredelen. Zo deden ze dat ook eeuwenlang.
Op die manier ontstonden bijvoorbeeld
de koolsoorten die we vandaag de dag
kennen, met een enorme diversiteit aan
rassen als sluitkool, spruiten, boerenkool,
bloemkool, etc. Boeren selecteerden vroeger allemaal hun eigen planten om nieuw
zaad van te winnen. Hierdoor ontstonden
gewassen die uitstekend bestand waren
tegen de lokale weersomstandigheden en
ziekten. Elk straatje had zijn eigen zaadje
om het zo te zeggen. Doordat we bij De
Beersche Hoeve zaadvaste rassen veredelen, helpen we tuinders om onafhankelijk
te worden van de multinationals en dragen
we er aan bij dat zaden beschikbaar blijven
voor iedereen om zelf mee te veredelen.
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Proef de smaak van zaadvaste groenten in
diverse Odin-winkels

SMAAKPROEVEN ZAADVASTE GROENTEN –
PROEF MEE!
Een andere reden om voor zaadvaste rassen
te kiezen is dat er bij F1-hybridegroenten
vooral wordt toegewerkt naar eigenschappen als uniformiteit en een hoge opbrengst,
terwijl de focus bij zaadvaste rassen meer
ligt op voedingskwaliteit en goede smaak.
Die planten hebben vaak een hoger drogestofgehalte, wat betekent dat ze procentueel
gezien minder water en meer eiwitten, koolhydraten, vezels en secundaire metabolieten
bevatten, zoals vitamines en polyphenolen.
Daardoor hebben veel zaadvaste groenten ook écht meer smaak. Om de leden
en klanten van Odin dat smaakverschil te
laten ervaren, worden de komende maanden smaakproeven georganiseerd in verschillende Odin-winkels. Klanten kunnen
tijdens het winkelen groenterassen proeven en hun oordeel geven. Op basis van de
resultaten die uit dit onderzoek voortkomen
wordt duidelijk welk van de rassen favoriet
is en zal veredelaar Edwin van De Beersche
Hoeve bepalen welke rassen en zaden hij
selecteert voor het volgende seizoen. Kijk op
Odin.nl voor meer informatie over de proeverijen.

OOGST INDIGO-BLAUW VOOR KUNSTENARES CLAUDY JONGSTRA
Verfkleuren hoeven niet uit een fabriek te
komen. Op De Beersche Hoeve groeit het
gewoon op het land! Net zoals vroeger in
de tijd van Rembrandt en Van Gogh. Eind
augustus werd de verfplant wede met de
hand geoogst door De Beersche Hoeve
en vrijwilligers van kunstenares Claudy
Jongstra. Ook van boerderij Urtica De Vijfsprong werd de oogst aangevoerd naar De
Beersche Hoeve, waar via een bijna verloren gegaan ambachtelijk proces in één dag
de verf gewonnen wordt uit deze bijzondere plant. De wede wordt in grote netten
neergelaten in grote bakken met heet
water dat opgewarmd is met een houtoven,
vergelijkbaar met theezakjes die ‘trekken’
in de thee. De wede laat dan een donkerblauwe kleurstof los, waarbij de kleurstof
deels in een dikke schuimlaag komt en
deels langzaam naar de bodem zakt. Na
een indrogingsproces is het ‘blauwe goud’
klaar om gebruikt te worden in de kunstwerken van Claudy. Kijk voor een prachtig
filmpje over dit hele proces op Odin.nl.
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Toepassing van indigoblauw uit wede door
studio Claudy Jongstra
Claudy Jongstra gebruikt alleen topkwaliteit natuurlijke grondstoffen voor haar
internationaal gerenommeerde wandkleden. Mede door haar inzet in de afgelopen 20 jaar neemt de belangstelling voor
natuurlijke verfstoffen en de ambachtelijke
winning daarvan steeds meer toe. De Beersche Hoeve teelt al meerdere jaren verfstoffen voor Claudy. In het komende jaar wordt
de samenwerking tussen Odin en Studio
Claudy Jongstra verder uitgebreid.

EIGENDOM DE BEERSCHE HOEVE
GENEUTRALISEERD
Het eigendom van De Beersche Hoeve
is ’geneutraliseerd’ en blijft generatie
na generatie van de coöperatieleden
van Odin. De ondernemers en medewerkers van De Beersche Hoeve zijn
in loondienst van De Beersche Hoeve
bv. Zo wordt een deel van de financiële
druk van het bedrijf afgehaald. Hierdoor kunnen de boeren zich concentreren op biodynamische kwaliteit, in
plaats van op grootschalige productie.
100% dochter van Coöperatie Odin
De leden van Coöperatie Odin zijn
samen eigenaar van De Beersche Hoeve
bv. Traditioneel wordt een boerderij
door een vorige eigenaar vererfd aan
één van de kinderen. Doordat deze de
andere kinderen moet uitkopen ontstaat er een grote financiële druk op het
kind dat de boerderij erft. Zo moet elke
generatie steeds opnieuw de waarde
van het bedrijf opbrengen. Dit draagt
er aan bij dat veel boeren kiezen voor
grootschalige en niet-duurzame landbouw.
Verbinding met de hele keten
Odin wil niet alleen maar een losse
schakel zijn in de verkoop van voedingsmiddelen. Door De Beersche
Hoeve kan Odin zelf ervaren hoe het is
om een boerderij te runnen. Zo vergroten we ons begrip voor de positie van de
boeren en leveranciers waar wij mee te
maken hebben.

Beersche Hoeve in BinnensteBuiten
Wil je eens zien wat de Beersche Hoeve
doet? Kijk dan eens naar het filmpje dat het
tv-programma BinnensteBuiten maakte!
Presentatrice en culinair schrijver Nadia
Zerouali: "Gezond eten begint met het zaad
van het gewas dat je eet. En dat zaad moet
goed zijn. Ik heb zoveel geleerd bij De Beersche Hoeve. Bij mij is het zaadje geplant!"
Voor terugkijken: ga naar de website van
BinnensteBuiten en zoek naar de uitzending van 31 augustus of kijk op Odin.nl.

Meer weten over De Beersche Hoeve?
Kijk op Odin.nl of Debeerschehoeve.nl

GIDS
BOERENVERWERKER
BioNico BV - Warnsveld
Boerderij Ruimzicht – Halle
Bronlaak, De Seizoenen BV - Oploo
De Bolster BV - Epe
De Buitenplaats - Eenigenburg
De Dennenkamp - Rekken
De Hondspol VOF – Driebergen
De Kompenije - Drachtstercompagnie
De Muyehof - Nieuwerkerk
De Noorderhoeve - Schoorl
De Vijfsprong - Vorden
De Zaderij Coöperatie U.A. - Bant
Dijkgatshoeve, Raphaelstichting Wieringerwerf
Ekoboerderij Arink – Lievelde
Eureko Fruit BV - Helenaveen
Firma Nieuw Bromo van Tilburg
Waddenmax - Hornhuizen
Fruitteeltbedrijf De Ring - Oud
Sabbinge
Fruitweelde - Ingen
Hansketien - Mantinge
Kaasboerderij Noorderlicht Noordeloos
Keizersrande - Diepenveen
Maatschap Dames en Heren Vos Kraggenburg
Maatschap Nieuw Bonaventura ‘s Gravendeel
Mts Twisk - Dronten

Novalishoeve - Den Hoorn
Noorderbos VOF - Tiendeveen
Pluimveebedrijf Boerveenshof Gasselternijveen
Ridammerhoeve - Amstelveen
Saanenhof - Heeze
Seaking Rotterdam BV - Ophemert
Warmonderhofstede - Dronten
Widar Fonds VZW – Merksplas
Wijngoed De Vallei - Westouter
Zonnegoed - Ens
Zorgboerderij De Klompenhoeve Egmond a/d Hoef
Zorgboerderij Naoberhoeve - Echten
Zuuver – Buurse
HANDELAAR
Aaldering Trade BV - Biddinghuizen
AgroFair Benelux BV - Barendrecht
Bakkerij Verbeek BV - Brummen
BD-Totaal BV – Houten
Bidfood BV – Ede
Bio Freshi Produce - Breda
Bio World BV - PoeldijkBIO-Center
ZANN - Berkel en Rodenrijs
Bio-Freshi BV - Dongen
Biofresh Belgium MV/SA - Gavere
Bioorganic Holland BV - Horn
BioRey BV – Eindhoven

Biostee BV – Zuid-Beijerland
Biotropic BV - Bleiswijk
Biovoordeel - Baﬂo
Bolle en Bolle BV (Oxxafood) VeenendaalCIV Superunie BA
– Beesd
Clearspring Ltd. - Haulerwijk
Coöperatie “Nautilus Organic” UA –
Emmeloord
Cordier NL - Zoetermeer
De Schakel Contractteelt BV - Helmond
De Terp Squashpackers - Erichem
Deli Harmony - Hedel
Delta Wines Nederland B.V. –
Waddinxveen
Do-it BV - Barneveld
Eisenga Kaas BV - Oosterwolde
Eosta BV - Waddinxveen
Ets. Mandy-Mapol - Uccle
Fairtrasa Holland BV - ’s-Gravenzande
Fairtrasa Sustainable Food BV. - Garyp
Flevolof BV – Espel
Fresh Way of thinking BV - Lutjebroek
Gebr. Rademaker BV - De Hoef
Global Organics Europe BV - Nijkerk
GoodFoods B.V. - Roden
Greenfood50 BV – Wageningen
H3 Consulting-De Natuurkeuken BV Schorisse
H.A. Schoutentransport – Hoogerheide
Hagranop BV - Nagele
Heegsma BV – Lemmer
Hofweb - Biddinghuizen
Holland Pharma - Borculo
Hortica BV – Andijk
ID organics – Zaandam
IPOKI BV - Ridderkerk
Ithaca Organic - TielJust Organic
Service & Trading BV – Hoorn
Lema VOF - Prinsenbeek
Nature Bio Foods BV - Maasvlakte
Rotterdam
Naturelle BV - Barendrecht
NatuurPlan BV - Holten
Oerlemans Foods Waalwijk BV –
Waalwijk
Orange Import BV - Marknesse
Organic Goatmilk Coóperatie - Rijen
OTC Organics BV - Dronten
Reudink BV - Lochem
Rossano Wijnimport – Nuenen
RSQ Bio-BV - Schoondijke
SIGuRIDna - Wognum
Sligro Food Group Nederland BV Veghel
Stoker Vogelaar BV – Biddinghuizen
TSH BV - Bredene
Tradin - Amsterdam
Twisk Organic Trade BV - Dronten
vanRijsingensource BV – Helmond
WeGrowOrganic - Zeewolde
Xenia Europe BV - Oss
VERWERKER
Aaldering Bio ui – Biddinghuizen
Aardappelgroothandel Jansen-Dongen
BV - Tilburg
Agrico (afd Bioselect) - Emmeloord

De oranje-groene DemeterGIDS
Agriﬁrm NWE BV Apeldoorn Apeldoorn
BD Graan BV – Middenmeer
Beetz BV - Zeewolde
Bio Beta BV – Zeewolde
BioRomeo BV - Ens
De Grote Kamp BV - Volkel
De Traay - Lelystad
De Woeste Grond – Sellingen
Flevosap BV - Biddinghuizen
Fritz Vanlerberghe – Passendale
Gourmet BV - Grootebroek
Green Organics BV - Dronten
Hermus Made BV - Made
Het Blauwe Huis BV verwerking Ruinerwold
Het Zonnelied - Zeewolde
Joannusmolen BV - Cuijk
Kaaslust BV - Oosterwolde
Kaasmakerij Henri Willig BV Heerenveen
Laarakker Bio BV – Well
Maasoever Cold Store BV - Waspik
Machandel BV - Haulerwijk
Molens Vermeulen - Oosterzele
NaNa Bio BV - Helmond
Odin Groothandel B.V. - Geldermalsen
Onze Bio Slager - Breda
Organic Flavour Company BV –
Veenendaal
Polderfresh Verwerking - Espel
Respect4food BV - Made
Rouveen Kaasspecialiteiten - Rouveen
Schulp vruchtensappen - Breukelen
Thylbert bvba - Oedelem
Top Fresh Handel BV – Kraggenburg
TVA Organics B.V. - Zeewolde
Udea BV – Veghel
Vandersterre Holland B.V. Bodegraven
Van der Weijden Bio – Biddinghuizen
Van Woerden Flevo BV - Biddinghuizen
Warmenbol cvba - Aartselaar
Weerribben Zuivel BV - Nederland
Zonnemaire Biol. Bakkerij Ad van der
Westen BV – Waspik
Zonnespelt-Lelystad
BOERDERIJEN
‘t Leeuweriksveld CV - Emmen
A.B.M.de Winter - Oostvoorne

Esse
De Beersche Hoeve - Oostelbeers
De Boomgaard - Zeeland
De Eemstuin - Uithuizermeeden
De Hooge Kamp - Beemte Broekland
De Hooge Weyer - Baexem
De Kraanvogel - Esbeek
De Nieuwe Hof - Sint-Truiden
De Stadshoeve - Amsterdam
De Watertuin - Groeningen
De Zonneboog - Lelystad
Dennehoeve - Hooghalen
Doornik Natuurakkers - Bemmel
Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight Den Hoorn
F.H.A. Lankhorst VOF - Nijkerk
Firma Zijp-Melse - De Rijp
Frisque Michel – Neerijse Huldenberg
Fruitful - Biddinghuizen
Gaos – Swifterbant
Groenland Biologische
Groentekwekerij Andel BV - Andel
H.G.P. van Beek en A.M.L. van BeekBesselink - Dronten
Het Oude Klooster - Werkhoven
Het Willink – Ane Hoeve Catherine
Elisabeth – Noordeloos
J.A. Eijkelenburg - Gemert
J.A.M. Rombouts - Dronten
J.A.M. van Dam en S.M.J. van Dam
-Bosman - Hattem
JW Rutte - Zaandam
Keij en van den Dries - Ens
Kwekerij A8 - Doorn
L.A.M.C van Kessel - Sint Oedenrode
L.J. Ruissen BV - Varik
Land en Boschzigt - ‘s-Graveland
LONK-LOT - Nagele
Loverendale BV - Oostkapelle
Maatschap A.J.G. en S.W. Westra Dronten
Maatschap Rijk-Hartkamp Biddinghuizen

WARMONDERHOF
Opleidingen en trainingen
biodynamische landbouw

B. Steenbergen - Onnen
BakkerBio - Munnekezijl
BD tuinderij De Stek – Lelystad
Be-Leaf – ‘s-Gravenzande
BelleMarie - Ruinerwold
Biokwekerij Poldervaart BV Vierpolders
Biologisch Fruitbedrijf Konijn –
Z.O. Beemster
Biostee Teelt VOF – Zuid-Beijerland
Boer Brunia - Raerd
Boerderij Blisveld - Drempt
Boomgaard Ter Linde - Oostkapelle
Brandsma’s plaets – Bolsward
Burdineplaats – Nes gem. Heerenveen
CVBA De Kollebloem – Sint Lievens-

Maatschap van Nieuwenhuyzen –
Biddinghuizen
Maatschap van Zanten - Garmerwolde
Melkveehouderij Van Swieten V.O.F. Stompwijk
Meulwaeter - Kruiningen
Mts Deinum S. en W. en Ensing JM Sondel
Mts Gerritsma Smink - Elahuizen
Mts Mooij-de Lange - Castricum
Obio – Drachten
Overkempe, De Seizoenen - Olst
PC v/d Erve Biologische Akkerbouw Goudswaard
Pluimveebedrijf de Bruijn - Leunen
Schoonderbeek - De Glind

Stichting Sint Donatus - Den Burg
Timpelsteed - Engwierum
Tuinbouwbedrijf FJJ de Koning BV
- Tinte
Tuinderij Amelis’hof - Bunnik
Tuinderij Moervliet - Breda
Tuinen van Kraaybeekerhof Driebergen
v.o.f. De Rodenburghoeve – Uitgeest
Van Andel Bio – Zeewolde
Van Paassen - van Balkom vof - Oude
Leede
Veld en Beek – Doorwerth
Veldkeur - Rummen
Villa Sterrebos – Frederiksoord
VOF Risseeuw Jentohoeve Schoondijke
Vof van der Spek - Lage Zwaluwe
Warmonderhofstede BV Tuinbouw Dronten
Weleda Nederland SE - Zoetermeer
Westers Organic – Biddinghuizen
Westers VOF - Zeewolde
Wilhelminahoeve - St Philipsland
Wijngaard Dassemus - Chaam
Zonnehoeve – Zeewolde
Zonneliefde - Bant
BOERDERIJEN MET VERKOOP
Arnica Kwekerij - Dwingeloo
BakkerBio - Munnekezijl
BD tuinderij De Stek - Lelystad
Beiderwaen landbouw CV Hoofdplaat
Boer Brunia - Raerd
Boerderij Blisveld - Drempt
Boerderij Ruimzicht - Halle
Boerderij Veelust - Hensbroek
Bronlaak, De Seizoenen BV - Oploo
Coöperatie Hoeve Biesland B.A. Delfgauw
De Blauwe Spie - Noordschote - België
De Buitenplaats - Eenigenburg
De Dennenkamp - Rekken
De Genneper Hoeve - Eindhoven
De Heerlijkheid Groot Weede Hoogland
De Hondspol VOF - Driebergen
De Kollebloem - Sint Lievens-Esse
- België
De Kraanvogel - Tilburg
De Kromme lepel - Bergen op Zoom
De Lepelaar - Sint Maarten
De Muyehof - Nieuwerkerk
De Noorderhoeve, Raphael stichting
- Schoorl
De Oosterwaarde C.V. - Diepenveen
De Poshoof - Maastricht
De Regte Heijden - Riel
De Stadsboerderij - Almere

De oranje-groene DemeterGIDS
De Sterregaard - Hedel
De Verte VOF - Sexbierum
De Vijfsprong - Vorden
De Vrolijke Noot - Wapserveen
De Wassende Maan C.V. - Deinze België
De Zonnehorst - Punthorst
Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight Den Hoorn
Eindelienge - Ritthem
Ekoboerderij de Lingehof - Randwijk
Frisque Michel - Neerijse Huldenberg
– België
Fruittuinvanwest - Amsterdam
Gerbranda State - Pietersbierum
Hansketien - Mantinge
Harmannahoeve - Harlingen
Het Blauwe Huis BV - Ruinerwold
Het Derde Erf - Soest
Hildegardshof - Sauwerd
Horaholm Maatschap Westers Hornhuizen
Kaasboerderij Noorderlicht Noordeloos
Kwekerij Eko Logisch Roelofsarendsveen
Land en Boschzigt - ‘s - Graveland
Loverendale BV - Oostkapelle
Maatschap J. Santing en L.J. Meyling
- Ruinerwold
Maatschap Klaas Bokma Smallebrugge
Melkvee bedrijf Keurentjes-Pietersma
- Rutten
Mts Deinum S. en W. en Ensing JM Sondel
Natuurlijk Genoegen vof - Driehuizen
Noorderbos VOF - Tiendeveen
Novalishoeve - Den Hoorn
Orange Import BV - Marknesse
Ouwendorperhoeve - Garderen
Overesch Ecologische Landbouw Raalte
Overkempe, De Seizoenen - Olst
Pluimveebedrijf Boerveenshof Gasselternijveen
Ridammerhoeve - Amstelveen
Saanenhof - Heeze
Scorlewald, Raphaelstichting - Schoorl
Seaking Rotterdam BV - Ophemert
Sonnevanck - Beemster
Sprankenhof - Udenhout
Stichting Thedinghsweert - Tiel
‘t Leeuweriksveld CV - Emmen
Timpelsteed - Engwierum
Tuinderij Amelis’hof - Bunnik
Tuinderij Moervliet - Breda
Veld en Beek - Doorwerth
Villa Sterrebos - Frederiksoord
Vof van der Spek - Lage Zwaluwe
Warmonderhofstede - Dronten
Westers Organic - Biddinghuizen
Widar Fonds VZW - Merksplas - België
Zonnehoeve - Zeewolde
Zonneliefde - Bant
Zorgboerderij De Klompenhoeve Egmond a/d Hoef
Zorgboerderij Naoberhoeve - Echten
Zuuver - Buurse
Winkels Noord Nederland
Ekoplaza - Assen
Biovoordeel - Baflo
Natuurwinkel - Drachten
Biowinkel - Dwingeloo

Ekoplaza - Emmen
Bij Els Natuurwinkel - Frederiksoord
Rounte - Gorredijk
Ekoplaza Nieuwe Ebbingestraat Groningen
Ekoplaza Zuiderdiep - Groningen
De Wiershoeck - Groningen
Ekoplaza - Haren
Ekoplaza - Heerenveen
Natuurwinkel - Joure
Ekoplaza - Leeuwarden
Bio bij Jansen - Leeuwarden
Ekoplaza - Lemmer
Ekoplaza - Meppel
Molen de Lelie - Ommen
Reformhuis de Vries - Sneek
Natuurvoedingswinkel ‘t Doppertje Stadskanaal
Reformhuis - Tuitjenhorn
Ekoplaza - Winschoten
Winkels Noord-Holland ex. Gooij
Ekoplaza - Alkmaar
Odin - Alkmaar
Ekoplaza - Amstelveen
Geitenboerderij Ridammerhoeve Amstelveen
Verspaleis - Amstelveen
Odin - Bergen
Organic Food For You - Bergen
Bloemendaals Reformhuis Bloemendaal
Ekoplaza - Castricum
Kennemer Duincamp Geversuin,
minimarket - Castricum
Ekoplaza Texel - Den Burg
De Helderse Vallei - Den Helder
Ekoplaza - Haarlem
De Groene Juffers - Haarlem
Horeca Service Kennemerland VOF Haarlem
Kalom Farm BV - Hauwert
Ekoplaza - Heemstede
Marqt Binnenweg - Heemstede
Natuurwinkel Columbus Heerhugowaard
Ekoplaza - Heiloo
Ekoplaza - Hoofddorp
Ekoplaza - Hoorn
Reformhuis Kuilboer - IJmuiden
Natuurwinkel- Overveen
Klavertje Drie - Purmerend
Reformhuis Baaij/Woord van Wijsheid
- Schagen
Ekoplaza - Schoorl
Ekoplaza Hermitage - Zaandam
Winkels Amsterdam
De Aanzet
De Buurtboer BV
Biolicious Oostpoort
Delicious Food
Ekodis Natuurmarkt
Ekoplaza JP Heijestraat
Ekoplaza Haarlemmerdijk
Ekoplaza Waterlooplein
Ekoplaza Elandsgracht
Ekoplaza Scheldestraat
Ekoplaza van Swindenstraat
Ekoplaza Osdorpplein
Ekoplaza Marathonweg
Ekoplaza AJ Ernststraat
Ekoplaza Weteringschans
Ekoplaza Zeilstraat
Foodmarqt Bilderdijkstraat

Foodmarqt Ceintuurbaan
Fruittuin van West
Marco’s Groentespeciaalzaak
Marqt Beethovenstraat
Foodmarqt Haarlemmerstraat
Marqt Brazilië Oostelijke Handelskade
Marqt Hoofddorpweg
Marqt Linnaeusstraat
Marqt Olympiaplein
Odin Bos en Lommer
Odin Ceintuurbaan
Odin Czaar Peter
Odin Westerpark
Odin Zeeburg
Soup en Zo 1 Nieuwe Uilenburgstraat
Soup en Zo 3 Van Baerlestraat
Stadsmarkt de Pijp
Streekmolen
Winkels Flevoland-GelderlandOverijssel
Han’s Natuurvoeding - Almelo
Ekoplaza - Almere
Odin - Almere
Ekoplaza - Apeldoorn
Gimsel - Apeldoorn
Ekoplaza Velperplein - Arnhem
Ekoplaza Kronenburg - Arnhem
Odin - Arnhem
Mimint - Arnhem
Ekoplaza - Barneveld
Landgoedwinkel Heerlijkheid
Marienwaerdt - Beesd
De Kardoen – Bennekom
BijBio Naturijn - Culemborg
Landgoed Rhederoord - De Steeg
Restaurant Koetshuis Rhederoord - De
Steeg
Ekoplaza - Deventer
Biowinkel - Didam
EkoPlaza - Dieren
‘t Volle Pond - Doetinchem
Odin - Ede
Ekoplaza - Enschede
ZEN Natuurwinkel - Epe
Natuurwinkel Ermelo - Ermelo
Martin’s Health Shop - Geldrop
Ekoplaza - Harderwijk
Puur Holland VOF - Heerde
Ekoplaza - Hengelo OV
De Ekolander Natuurvoeding - Lelystad
Zenith Natuurvoeding - Lelystad
Natuurwinkel Chili en Spruit - Malden
Ekoplaza Groenestraat - Nijmegen
Ekoplaza Ziekerstraat - Nijmegen
Van Nature - Nijmegen
Odin - Nijmegen
Odin - Oosterbeek
De Twee Linden - Reek
Thedinghsweert/Zorg in bedrijf - Tiel
Simply Delicious - Velp
Odin - Velp
Odin - Wageninen
De Zonnegaard - Voorst
Ekoplaza - Winterswijk
Super Natuur - Zutphen
De Koehoorn - Zutphen
Odin - Zutphen
Ekoplaza - Zwolle
Odin - Zwolle
Winkels Centraal Nederland
Ekoplaza - Amersfoort
Natuurwinkel Nieuw Mos - Amersfoort
Natuurwinkel Emiclaer - Amersfoort

Odin - Amersfoort
De Smaak van Echt - Baarn
Hoeve Ravenstein - Baarn
Ekoplaza - Bilthoven
Ekoplaza - Bussum
Odin - Driebergen
Willem en Drees - Cothen
Ekoplaza - De Bilt
Odin - Delft
Ekomenu B.V. - De Meern
Natuurvoeding - Doorn
EkoCert natuurwinkel - Hilversum
Goody Foods - Hilversum
AA Eko Store - Hilversum
Biomonkie/De Weide - IJsselstein
Organic Food For You - Laren
Good For You - Mijdrecht
Ekoplaza - Soest
Ekoplaza - Veenendaal
Odin - Woerden
De Groene Winkel - Zeist
Ekoplaza Amsterdamsestraatweg Utrecht
Ekoplaza De Gaard - Utrecht
Ekoplaza Twijnstraat - Utrecht
Ekovers - Utrecht
Landgoed Rhederoord afd. Future
groep - Utrecht
Moestuin Maarschalkerweerd BV Utrecht
Odin Biltstraat - Utrecht
Odin Rio de Bio Adelaarstraat Utrecht
Winkels Zuid-Holland
FAI De Biowinkel BV h/o Natuurwinkel Alphen a/d Rijn
Bergsen Gezondheidswinkel BV Barendrecht
Ekoplaza - Capelle Aan Den Ijssel
Ekoplaza - Delft
Odin - Delft
Odin - Dordrecht
Foodcomponist BV - Dirksland
Biowinkel - Gouda
Ekoplaza - Leiden
Brandnetel - Leiden
Zamzam Holding B.V./Centrum Leiden
Ekoplaza - Leidschendam
Edelweis - Noordwijkerhout
Himalaja - Oud - Beijerland
Landwinkel de Fruit Heerlijkheid Papendrecht
Ekoplaza - Rijswijk
Doornhof - Rockanje
Eko-logisch - Roelofarendsveen
Ekoplaza Nieuwe Binnenweg Rotterdam
Ekoplaza Lusthofstraat - Rotterdam
Juffrouw van Zanten Kralingen BV Rotterdam
Gimsel - Rotterdam
Spirit VOF - Rotterdam
Gezondheidswinkel Vita Cura Sassenheim
Natuurwinkel de Haven - Schoonhoven
Danny’s Groentehoek - Sleeuwijk
Eko Shop - Sommelsdijk
Ekoplaza - Wassenaar
Natuurwinkel - Zoetermeer
Ekoplaza Weimarstraat - Den Haag
Ekoplaza Grote Marktstraat - Den Haag
Ekoplaza Theresiastraat - Den Haag
Ekoplaza Kerkplein - Den Haag

Chocolatemakers go Demeter!
Uniek: cacao van kleinschalige Demeter-boerderijen
in Brazilië, per zeilboot aangevoerd.
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De Kruidentuin - Den Haag
Marqt Theresiastraat - Den Haag
Odin - Den Haag
The Shore - Den Haag
Zonnepoort - Den Haag
De Zonnestraal - Den Haag
Winkels Zuid Nederland
Tervo Gezondheidswinkel - BaarleNassau
Ekoplaza - Bergen op Zoom
Natuurwinkel - Best
De Schoffel - Boxtel
Ekoplaza - Breda
Odin - Breda
Ekoplaza - Den Bosch
Natuurlijktomaat.nl - Dongen
Van Herpt Delicatessen/Reform BV
- Drunen
Ekoplaza Stratumsedijk - Eindhoven
Ekoplaza Kruisstraat - Eindhoven
Ad van der Westen BV - Gilze
Biodrome - Goes
Aries Landwinkel - Heeze
Ekoplaza - Helmond
Hof van Heusden - Heusden Vesting
Biobewust - Hoensbroek
Bioduin - Koudekerke
De Grote Verleiding - Kruiningen
Ekoplaza - Maastricht
‘t Hof Welgelegen - Middelburg
De Tuin van Broeder Ludovicus Middelburg
Simply Delicious - Oosterbeek
Broeders gezondheidswinkel Oosterhout NB
Ekoplaza - Oss
Ekoplaza - Roermond
Natuurwinkel “Puur & Vitaal” Roosendaal
Zuiver Aarts Reform/Speciaalzaak Rosmalen
Tervo Gezondheidswinkel - Putte
INC ’t Verswarenhuys - Schijndel
Sniedershof - Schilde
Van Nature - Son
Ekoplaza - Tilburg
Innatura - Terneuzen
Ekoplaza - Uden
Madelief - Valkenburg
Ekoplaza - Veldhoven
Biowinkel - Venray
L’ Autre Cote - Vught
Winkels België
Bio Station BvbA - Antwerpen
Het Natuurhuis - Antwerpen
Het Natuurhuis Zuid NV - Antwerpen
EkoPlaza - Berchem
Ekoplaza - Gent
EkoPlaza - Leuven
Gezondheidswinkel het Zonnetje Maasmechelen
Het Natuurhuis - Merksem
Bioplaza - Overpelt
DeNatuurkeuken.be - Schorisse
Ekoplaza - St. Amandsberg
De Juiste Weg Bvba - Beveren - Waas
Ekoplaza - Waregem
Sinature NV - Onze-Lieve-VrouwWaver

Meer informatie over vermelding in
de demeter gids: 0348 431 393
kees.slagter@demetermagazine.nl

Verkrijgbaar bij

biologische foodcoop

