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Kees van Kooten en Wim de Bie schreven en zongen tijdens hun beste 
creatieve jaren het rocknummer ‘Ouwe lullen moeten weg, ouwe lullen 
staan alleen maar in de weg’ (1984, van de LP Draaikonten, zeer aan 
te bevelen). Wie goed luisterde, hoorde geen oproep aan ouderen om 
plaats te maken voor jongeren. Het was bedoeld voor mensen die hun 
positie en geld altijd voorrang gaven aan kansen en verandering voor 
jongere generaties. Van Kooten en de Bie waren hun tijd in veel opzich-
ten ver vooruit. De oude lullen plakken nog aan hun stoelen.

Fossiel denken
Ondanks dat de aarde voortdurend signalen afgeeft dat het de hoogste tijd is om een hele scherpe afslag 
naar hernieuwbare energie te nemen en respectvol om te gaan met alle levensvormen, kiezen mensen 
die ‘fossiel’ denken en doen, nog altijd voor de kiloknallers en verre vliegreizen. Maar nog meer zijn de 
‘ouwe lullen’ diegenen die willens en wetens het systeem van verleiding en vermarkting van ongezonde 
voeding, niet duurzame goederen, landbouwgif  etc. in standhouden, omdat ze het comfort van hun goed-
betaalde banen niet willen opgeven.

Praktische idealisten
Maar verandering is nodig. In dit Demeter Magazine komen jongeren en ouderen aan het woord die in 
denken en doen vormgeven aan een samenleving waar ecologie niet langer ondergeschikt is aan econo-
mie. Lees het interview met één van de slimste mensen van ons land, Klaas van Egmond. Of het portret 
van Tineke en Roos Saat die daadwerkelijk de barricaden op gaan om systeemverandering af  te dwingen. 
Het prachtige ‘Ahimsa, de rustende koe’ project van Jantien Mook, raakt mensen op hartsniveau over 
onze respectloze en onhoudbare omgang met dieren. En natuurlijk is er aandacht voor de praktische ide-
alisten: onze biodynamische boeren die telkens weer laten zien dat verandering begint bij wilskracht en 
voorstellingsvermogen. Vitaal voedsel produceren zonder gebruik van gif  en met behoud van biodiversi-
teit en bodemvruchtbaarheid is mogelijk!

Kijk in de spiegel
Klimaatverandering of  beter -ontwrichting, is de spiegel van hoe we ons als mensheid ten opzichte van 
de aarde gedragen. Koot en Bie hielden ons al in de jaren 80 een spiegel voor, maar velen van ons wilden 
of  durfden er nog niet in te kijken. Nog langer ‘draaikonten’ is geen optie. Laten we elkaar inspireren om 
er het beste van te maken voor onze kinderen. 

 PLAATSMAKEN  
VOOR VERNIEUWERS
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In 
coronatijd 

ontdekten veel 
mensen de boer-

derijwinkels op 
de biodynamische 

erven. De omzet 
van boerderijver-
werkers groeide 

mede daar-
door met 

28%.

Al in 1924, lang 
voordat de milieu- en 
klimaatproblematiek 

zichtbaar en bekend werd, 
is de BD-landbouw vanuit 

de zorg voor de aarde 
ontstaan.

Biodynamisch in  Cijfers

Bij biodynamische bedrijven is minimaal 10% van het areaal 
voor natuur & biodiversiteit.

De 6500 biodynamische boerderijen,  
gelegen in 65 landen op alle 

continenten, zorgen gezamenlijk 
voor 220.000 hectare vruchtbare aarde. 

Nederland telt 152 Demeter- 
gecertificeerde bedrijven op  

8.730 hectare grond. 

De jaarlijkse internationale 
biodynamische landbouwconferentie 
had in 2021 als thema ‘de rol 
die de landbouw kan spelen om 
klimaatverandering tegen te gaan’. Uit 
63 landen deden 1200 mensen mee. 

Wist je dat er  
1.000 biodynamische 

wijngaarden zijn, 
verspreid over  

22 landen.

Het afgelopen jaar kwamen er in 
Nederland 9 boerderijen bij en 
groeide het areaal met 11%. 
De Top 3:
1. Flevoland 2.446 hectare
2. Friesland 1.067 hectare
3. Gelderland 972 hectare

1 op de 5 biodynamische 
boerderijen is een 

zorgboerderij voor mensen 
met een achterstand op de 

arbeidsmarkt.
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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  Biodyna-
mische 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 Warmon-
derhof. Deze partnerorganisaties bieden samen een BD-landbouwoplei-
ding aan in de vorm van wonen, werken, leren. Er is een opleiding voor 
jongeren en een opleiding voor volwassenen. www.warmonderhof.nl

Kraaybeekerhof Stichting Kraaybeekerhof is een opleiding- en cursuscen-
trum dat zich richt op bewustzijn over aarde, voeding en gezondheid. Dit 
doet zij door het aanbieden van opleidingen en cursussen bij Kraaybeeker-
hof 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
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Cover: Jantien Mook en Ahimsa, reportage op pagina 26
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‘Het Werk Dat Weer 
Verbindt’ geeft hoop bij 
klimaatcrisis 

Wetenschapper 
en biologisch 
akkerbouwer 

Meino Smit:
‘Doelstellingen  

klimaatakkoord Parijs  
zijn haalbaar’  

  

Lokaal, 
rechtstreeks 

bij de BD-boer 
boodschappen doen

Steeds meer 
biodynamische 
landbouw in 
Nederland 

COLOFON

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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Op negenjarige leeftijd las Roos in de krant dat het 
ijs op de Noordpool aan het smelten was. Toen ze 
haar ouders vroeg of  dat erg was, antwoordde haar 
moeder: “Ja, dat is heel erg, maar we gaan er alles aan 
doen om het te stoppen.” Denkende dat het goed zou 
komen, weet Roos inmiddels beter. 

Burgerlijk ongehoorzaam
Haar gevoel van urgentie omtrent de ernstige kli-
maatverandering is zo sterk, dat ze besloot zich aan 

te sluiten bij de landbouwgroep van burgerbewe-
ging Extinction Rebellion (XR): “Wij hebben geen 
tijd om netjes te demonstreren op het Malieveld. 
Het is nu of  nooit. Via creatieve acties schoppen we 
heel gericht tegen het zere been van vervuilende of  
medeplichtige multinationals. We gebruiken geen 
geweld, maar zijn burgerlijk ongehoorzaam. Als 
het moet, blokkeren we ingangen en kruispunten 
met het risico om gearresteerd of  beboet te worden. 
Waar in andere landen milieuactivisten wel eens 
verdwijnen, ben ik in Nederland relatief  veilig. 
Het voelt als een verantwoordelijkheid om mijn 
demonstratierecht te gebruiken.”

Zo moeder zo dochter
Moeder Tineke volgt de acties van Roos en haar XR-
groep op de voet. Overigens zonder zorgen: “Roos 
is heel verstandig en verantwoordelijk. Wat ik als 
moeder wel heel moeilijk vind, is dat ze het leed van 
de hele wereld op haar schouders neemt. En ik zie 
haar graag vrolijk. Aan de andere kant is het bizar 

hoe ik mijzelf  herken in haar. Toen ik net zo oud was 
voerde ik vergelijkbare acties. Door voor de kerncen-
trale van Dodewaard te liggen en wegen te blokkeren 
zodat kernafval niet in zee kon worden gedumpt, 
hebben we destijds enorm veel bereikt. Ook XR zet 
veel in beweging waardoor grote bedrijven het kli-
maat nu beter gaan agenderen.”

Cadeau uit de hemel
Naast het actievoeren werkt Roos ook gewoon mee 
op de Stadsboerderij Almere. Deze biodynamische 
boerderij met akkerbouw en vleesvee is door haar 
ouders na de actietijd van moeder Tineke opgezet: 
“Als Roos vindt dat ze niet genoeg doet, zeg ik altijd 
dat het werk op de boerderij en de wekelijkse boe-
renmarkt op ons bedrijf  juist dát is wat wij kunnen 
doen. Het is de reden waarom wij dit bedrijf  ooit 
zijn begonnen. Elke dag ervaren wij het opnieuw 
als vervullend dat we met onze aanpak werkelijk 
bijdragen aan de maatschappij en concreet iets 
doen tegen klimaatverandering. Dat ik biodyna-
misch boerin mag zijn is voor mij een cadeau uit de 
hemel.”

  Met onze aanpak doen we concreet 
iets tegen klimaatverandering. Dat ik 
biodynamisch boerin mag zijn is voor 
mij een cadeau uit de hemel. 

Tineke

Voedsel zo dood als een pier
Een groot aantal klimaatactivisten pleit voor een 
veganistische leefstijl. Hoe kijken Tineke en Roos 
daar tegenaan? Tineke: “We moeten minder vlees, 
kaas, zuivel en eieren gaan eten. Helemaal zonder is 
volgens mij niet nodig en druist in tegen mijn boe-
renlogica. We leven op aarde met planten en dieren, 
die samen horen in een landbouwbedrijf.” Roos is 
het daar volledig mee eens: “In de industriële en 
intensieve landbouw is de betekenis van dieren 
zoekgeraakt. Dieren zijn fabriekjes voor melk, 
eieren of  ze zijn pas van waarde als ze dood zijn. Ik 
pleit voor een landbouw waarin de levende dieren 
een rol hebben: varkens die etensresten opeten, 
kippen die in de boomgaard scharrelen en koeien 
die de bodem vruchtbaar houden met hun mest.” 
Tineke zucht: “Dat de technologie ons gaat redden, 
bijvoorbeeld met kweekvlees, riepen beleidsma-
kers en wetenschappers veertig jaar geleden ook al. 
Behalve dat dit nooit gaat lukken verzet ik mij tegen 
het idee. Hoe kun je een gezond ontwikkeld mens 
zijn als je voedsel eet dat niet tussen hemel en aarde 
is gegroeid en zo dood is als een pier?”

  Ik pleit voor een landbouw waarin 
levende dieren een rol hebben: var-
kens die etensresten opeten, kippen 
die in de boomgaard scharrelen en 
koeien die de bodem vruchtbaar 
houden met hun mest.

Roos

Er valt zoveel te winnen
Roos: “We weten al heel lang dat we afstevenen op 
een klimaatcrisis, en we weten ook al heel lang wat 
de oplossingen zijn. Het is tijd dat er met de juiste 
urgentie wordt gehandeld en daarvoor moet het hui-
dige systeem compleet veranderen. Dat is een hele 
grote stap. Ik weet dat het anders kan, dus is er voor 

mij geen andere optie dan actievoeren om de dialoog 
open te breken.” Moeder Tineke wil vanuit haar posi-
tie als voorzitter van Stichting Demeter datzelfde 
vuur bij zoveel mogelijk mensen aanwakkeren: “Met 
het klimaat zo hoog op de politieke agenda wordt 
het tijd dat we de biodynamische landbouw als een 
geloofwaardige oplossing voor de klimaat- en bio-
diversiteitscrisis neerzetten. Richting de politiek en 
vooral ook naar de rest van Nederland. Want er valt 
zoveel te winnen.”

  Met het klimaat zo hoog op de 
politieke agenda wordt het tijd dat 
we de biodynamische landbouw als 
een geloofwaardige oplossing voor 
de klimaat- en biodiversiteitscrisis 
neerzetten. Want er valt zoveel te 
winnen.

Roos Saat studeerde Liberal 
Arts and Science in Middelburg 
en startte onlangs met een 
master Sustainable Develop-
ment in Utrecht.

Tineke van den Berg startte 
in 1996 samen met haar man 
Tom Saat de biodynamische 
Stadsboerderij Almere. In 25 jaar 
tijd ontwikkelden ze het onont-
gonnen polderlandschap tot een 
bloeiend bedrijf met akkerbouw, 
vleesvee en een publieksfunctie. 
Kijk voor publieksactiviteiten op 
www.stadsboerderijalmere.nl

*  Een internationale, activisti-
sche sociale beweging in meer 
dan 72 landen, met mensen 
van alle leeftijden die zich 
ernstig zorgen maken over 
de klimaatverandering en het 
verlies van biodiversiteit en 
die strijden voor een leefbare 
toekomst.

MOEDER EN DOCHTER 
OP DE BARRICADE  

VOOR HET KLIMAAT

Geboren en getogen op de Stadsboerderij Almere weet boerendochter Roos Saat (24) 
uit eigen ervaring dat biodynamische landbouw een oplossing kan zijn voor veel 
klimaatproblemen. Daarom strijdt ze als klimaatactivist van Extinction Rebellion* 
voor een radicale omslag in de landbouw. Haar moeder Tineke van den Berg werd 
deze zomer voorzitter van Stichting Demeter. Het activistische geluid van de jonge 
generatie neemt ze mee in haar nieuwe functie.  Tekst en beeld: Annelijn Steenbruggen

Moeder en dochter   Klimaatactivisme
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HOE IS HET 
OM MENS 
TE ZIJN IN 
DEZE TIJD? 

Wil jij je verbinden en ontdekken wat het nu 
eigenlijk betekent om mens te zijn op deze 
planeet in deze tijd? Lian Kaspers geeft 
trainingen in ‘Het Werk Dat Weer Verbindt’. 
Als coach op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling, leiderschap en betrokken-
heid bij natuur en landschap, creëert Lian 
ruimte om samen stil te staan bij de pijn en 
vreugde van het leven op deze aarde in deze 
tijd. Meer informatie: https://nl.kalapa.nu

  Klimaatcampagne

Absoluut aanwezig zijn is 
het grootste geschenk dat 
je kunt geven. En of je jezelf 
hoopvol of hopeloos, pes-
simistisch of optimistisch 
voelt, maakt niet uit. Het 
belangrijkste is dat je komt 
opdagen, dat je hier bent en 
dat je steeds meer vermogen 
vindt om van deze wereld te 
houden. Want zonder dat zal 
de wereld niet genezen.’

 -Joanna Macy

Word jij soms ook moedeloos van de grote uitdagingen waar we voor staan in de wereld? 
Weet je niet meer waar je de energie vandaan moet halen om je steeds weer in te zetten 
voor een betere toekomst? ‘Het Werk Dat Weer Verbindt’ (The Work That Reconnects) van de 
inmiddels 92-jarige Amerikaanse klimaatactiviste, systeemdenker en Boeddhiste Joanna 
Macy geeft je weer hoop. Net als de inspirerende voorbeelden van dappere en strijdbare 
mensen uit onze samenleving, die laten zien dat in verbondenheid verandering mogelijk is. 
Doe jij mee? 

Al decennialang draagt Joanna Macy bij aan 
het mentale welzijn van mensen die in hun 
dagelijks werk te maken krijgen met mis-
standen in de wereld. Nu de klimaatproble-
matiek een noodtoestand is geworden, geldt 
voor meer mensen dat we behoefte hebben 
om te kunnen rouwen om alles wat we (drei-
gen te) verliezen. Kijkend naar de doemsce-
nario’s (grootschalige klimaatontwrichting, 
vluchtelingenstromen, sociale ontreddering 
en geweld) is het lastig om staande te blijven. 
Joanna Macy noemt dit ‘de grote ontrafe-
ling’: de wereld valt voor je ogen uit elkaar. 
De mens is geen deel meer van het ecosy-
steem, maar domineert het ecosysteem en 
maakt alles kapot. 

Klimaatdepressie
Het kan zorgen voor gevoelens van wanhoop, 
machteloosheid en (klimaat)depressie, met 
maar twee opties: je gevoel ontvluchten of  
er in verdrinken. Wat Joanna Macy vraagt is 
terug te keren naar je hart, stil te staan en je 
simpelweg te verbinden met wat er is: de pijn 
die je voelt om de wereld. Als je niet langer 
hoeft te vechten met je gevoel kan het rouw-
proces beginnen. Jouw pijn is een natuurlijke 
capaciteit om mee te voelen met de wereld 
en al haar levende wezens. Het laat juist zien 

hoeveel je om de aarde geeft en leidt regel-
recht naar de liefde in je hart. Joanna Macy 
noemt dit actieve hoop, die je houvast geeft 
als externe factoren tegenvallen. 

Diepe verbinding
Haar methode ‘Het Werk Dat Weer Verbindt’ 
bestaat uit diverse reflecties en oefeningen, 
gericht op de versterking van jouw persoon-
lijke capaciteiten: op je potentieel, je compas-
sie en je wijsheid. De methode is ontworpen 
om een diepe verbinding met het leven en de 
natuur te (her)ontdekken, en deze in te zetten 
als blijvende bron van inspiratie, motivatie 
en energie. In de documentaire ‘Widening 
Circles’ vertelt Joanna Macy op inspirerende 
wijze over deze methode en laat je zien dat 
je deel bent van het levensweb: met degenen 
die er voor jou waren, die na jou komen en 
alle levensvormen met wie wij de aarde nu 
delen. Dit verdiept het gemeenschapsge-
voel en het werken aan de transitie naar een 
samenleving die het leven 
ondersteunt en niet uit-
holt. Door de Coronacrisis 
werd deze documentaire 
uit 2016 opnieuw actueel. 

Terugkijken kan hier: 

ALLES IS MET ELKAAR 
VERBONDEN - JUIST DIE 
VERBINDING GEEFT HOOP

VERBINDINGEN VOOR VERANDERINGEN 

CLIMATE MILES MET BOEREN EN BURGERS
Wil je wel iets doen, maar weet je niet goed wat? Loop mee met de Climate Miles. Op 16 oktober, 
Wereldvoedseldag, lopen zoveel mogelijk boeren en burgers van Deventer naar Apeldoorn. Je start 
om 09.00 uur vanaf het treinstation in Deventer. Onderweg neem je een kijkje bij verschillende 
voedselinitiatieven. De verwachte aankomsttijd is 17.00 uur. Caring Farmers beseffen dat de huidi-
ge intensieve landbouw niet meer houdbaar is. De aangesloten boeren, ook biodynamische, staan 
allemaal voor een natuur-inclusieve kringlooplandbouw waar de biodiversiteit jaarlijks toeneemt. 
Al hun dieren lopen buiten en de boer kent haar klanten goed. Mooi om tijdens de wandeling het 
gesprek aan te gaan. Liever een andere dag op een andere plek meelopen? Van 6 t/m 29 oktober 
kun je vanuit Eemshaven climate miles lopen tot aan Glasgow. Daar start vanaf 1 november de 26e 
klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Check de route op theclimatemiles.nl

Foto: Marc Queré van de Kring-Loop 2020  www.dewegvooruit.nl

‘Wij verkopen niet alleen natuurvoeding, maar delen een zienswijze hoe het anders 
kan in de wereld. Met kookworkshops, lezingen en opleidingen laten we onze klanten 
zien hoe je gezond kunt leven en tegelijkertijd de balans met de natuur kunt herstel-
len. Deze combinatie is de visie van mijn ouders, destijds de initiatiefnemers. Ik vind 
het een voorrecht dat ik kan voortborduren op hun pionierswerk.’

 Roosmarijn Saat, mede-eigenaar natuurspeciaalzaak Gimsel

Boer en burger verbinden 
 
In ’93 begonnen Jan en Mieke Duijndam 
Hoeve Biesland. Als eerste biodynamische 
boer waren ze ingeklemd tussen Rotter-
dam, Delft en Den-Haag een vreemde eend 
in de bijt. In een gebied waar inmiddels zo’n 
2,5 miljoen mensen leven, voelde Jan aan 
alles dat hij anders moest gaan denken: 
‘In tegenstelling tot het intensiveren en 
vergoten van mijn bedrijf om mijn hoofd 
boven water te kunnen houden, vroeg ik 
de samenleving: help mee, help mij. Er 
kwamen ambtenaren die kansen zagen 
voor landbouw, recreatief gebruik, vogels 
en natuur. Samen met experts tekenden 
we wandelpaden in en natuurvriende-
lijke oevers. Onze koeien lopen deels op 
natuurgrond van Natuurmonumenten die 
we beheren op biodynamische wijze. 

Dat klinkt heel zweverig, maar is zo simpel 
als wat: je boert gewoon met je gezonde 
boerenverstand. Dat houdt in samen-
werken met de natuur op een holistische 
manier. Daar geloof ik heilig in, dat zit in 
mijn DNA. Je zorgt voor de natuur, zodat 
de natuur voor jou zorgt. Alles is met elkaar 
verbonden. Die samenwerking zorgt ook 
voor zoveel mogelijk dichte kringlopen op 
het bedrijf. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat wij als 
eerste land ter wereld een diepere rela-
tie tussen burger/natuur/landbouw gaan 
neerzetten en dan daadwerkelijk de transi-
tie kunnen maken. Want een goede balans 
in het boeren wordt niet veroorzaakt en is 
niet de verantwoordelijkheid van de boer 
alleen, maar ook van de consument. Geza-
menlijk maken wij het verschil.’

Bron: Natuurmonumenten.

Joanne Macy’s 'Het Werk Dat Weer Verbindt’ kun je op diverse manieren toepassen in het leven. Ook in de extensieve en veerkrachtige 
biodynamische landbouw zijn er heel veel mooie initiatieven van mensen die verandering tot stand hebben gebracht. Juist deze levende 
landbouwcultuur heeft de potentie om de verbindingen van mensen met de natuur en ons voedsel te herstellen. Herstel van biodiversi-
teit en bodems die meer koolstof kunnen binden en beter met weersextremen om kunnen gaan, werkt ook positief op het klimaat.
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IEDEREEN GROENER!
Doe je mee?
Een team van 750 klimaatwetenschappers drukt 
ons met de neus op de feiten: de klimaatopwar-
ming gaat sneller dan verwacht. Dat stond in het 
klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC. 
Dit nieuws in de wind slaan is niet langer een 
optie, want wíj zijn het probleem. Aan de andere 
kant betekent dit dat wij DE OPLOSSING in 
handen hebben!
Als we nou eens met z'n allen groener gaan 
leven? Doe jij mee? Kijk eens naar jouw eetpa-
troon.

Waar kies jij voor?
Die oplossing ligt letterlijk op ons bord: kies jij 
voor voeding uit een bodem die wordt volge-
pompt met kunstmest (vergelijk het met coca-
ine) of  laat je regenwormen de bodem voeden? 
Welke bodem denk je dat langer meegaat? En 
welke denk je dat beter is voor het klimaat? Het 
antwoord laat zich eigenlijk al raden. Kies je voor 
biologische en biodynamische voeding dan ben 
je super goed bezig! 

Christianne de Kort is voedingskun-
dige en geeft trainingen over biolo-
gische en biodynamische landbouw 
en voeding. Daarnaast is ze lid van 
de Demeter Voorwaarden Commis-
sie. Deze commissie specificeert de 
regelgeving voor het Demeter keur-
merk in Nederland. www.biofoodie.nl 

Minder vlees 
Hoeveel vlees eet jij dan nog per week? 

FEIT Veeteelt is verantwoordelijk voor ongeveer 
15% van de totale uitstoot van broeikasgassen. 
Door 3 dagen geen vlees te eten bespaar je 
evenveel CO2 als 3 miljoen auto's uitstoten. 

ZO LUKT HET Halveer het stukje vlees en neem een 
schep extra groenten! Rooster kikkererwten en/of noten met 

je favoriete kruiden in de oven voor een lekkere aanvulling op je 
maaltijd of gezonde snack.  

Minder zuivel, kaas en eieren 
Hoeveel staat hiervan dan nog wekelijks op jouw 

boodschappenlijstje?
FEIT  Van alle voedingssoorten is voor de produc-
tie van plantaardige voeding het minste land- en 

waterverbruik nodig en heeft het de laagste CO2-
uitstoot. 

ZO LUKT HET Vervang 1 glas zuivel per dag door een 
plantaardige drink. Het waterverbruik dat je hiermee 

bespaart staat gelijk aan 1 douchebeurt. Wil je meer plantaardig eten? 
Probeer eens verwijzen naar recept op pag 19 en laat je verrassen! 

 Minder voedsel verspillen  
Hoeveel voedsel zou jij dan een andere bestem-

ming geven?
FEIT  Was voedselverspilling een land, dan zou 
het de derde grootste veroorzaker van broei-
kasgasuitstoot zijn. Gooi je voedsel in de prul-

lenbak dan is alle energie voor het telen, ver-
voeren, produceren, verpakken, in de schappen 

zetten en het bereiden voor niets geweest.
ZO LUKT HET Volg toogoodtogo.nl waar in jouw buurt 

overgebleven voedsel te koop is. Ook vind je hier leuke inspiratie 
wat te doen met restjes eten. 

Column  Christianne de Kort

Minder
vlees

meer lokale
groenten
en fruit

meer bio en
biodynamisch

minder zuivel, 
kaas en eieren

minder voedsel 
verspillen

Meer groente en fruit van  
dichtbij en uit het seizoen

Hoeveel % eet jij al van dichtbij en uit  
het seizoen?
FEIT Eten wat het seizoen te bieden heeft is 
niet alleen het meest smaakvol, het scheelt 

ook een hoop CO2 die nodig is voor teelt en 
transport. 

ZO LUKT HET Kies buiten het seizoen voor 
producten uit pot of diepvries, ook verkrijgbaar met 

Demeter-keurmerk. Die zijn in het seizoen binnen 24uur 
ingemaakt en bevatten minstens zoveel vitamines als 
verse groenten en fruit. 

Meer biologische en  
biodynamisch producten 

Hoeveel % van jouw boodschappen zijn nu 
biologisch of biodynamisch?
FEIT Bij de kunstmestvrije teelt van 
deze producten is 50% minder energie 
nodig. Bij de productie van kunstmest 

(gemaakt van fossiele brandstoffen) 
komen veel broeikasgassen vrij. Daarnaast 

zorgt goed bodembeheer in de biologische 
en biodynamische landbouw voor CO2 -opname door de 
bodem. Bovendien kies je bij biodynamische producten 
voor grondgebonden landbouw: dierlijk en plantaardig zijn 
met elkaar in balans. 
ZO LUKT HET Biodynamische producten herken je aan 
het Demeter-keurmerk en zijn te vinden in de biologische 
speciaalzaken en online winkels. Kies voor gemak met 
biologische maaltijdleveranciers of ga op onderzoek waar 
jouw voedsel vandaan komt en bezoek de boerenerven om 
de producten vers van het land te kopen. Adressen vind je 
op stichtingdemeter.nl/locaties. 

3X MINDER EN LEKKER MEER

Drink in de ochtend 1/5 azijn en 4/5 water (250 ml) en je dag 
kan niet meer stuk. Uiteraard zijn appelazijn en wijnazijn ook 
heerlijk op salades en als dressing zoals vinaigrettes.

Amanprana Premium Appelazijn 
✔ Italiaans familierecept sinds 1962 ✔ Bevat de moeder van 
de azijn ✔ Niet gepasteuriseerd ✔ Rauw ✔ 5% zuurtegraad 
✔ Niet gefilterd, dus van nature troebel ✔ “Clean label” (slechts 
1 ingrediënt, nl. gefermenteerde appelen)  

Amanprana DeLuxe Rode Wijnazijn
✔  Van  biodynamische  landbouw,  waar  mens  en  natuur 
samenleven in symbiose, rekening houdend met het ritme van 
de natuur (Demeter gecertificeerd) ✔ Nooit verhit boven 45°C, 
rauw ✔ 6,5% zuurtegraad ✔ In eiken vaten gerijpt ✔ “Clean 
label” (slechts 1 ingrediënt, nl. gefermenteerde rode druiven)  

Start jouw dag 
met een glas Amanprana 
appelazijn of wijnazijn

plasticvrij 
sinds 2003

Info,  recepten  en  inschrijven  op  de  nieuwsbrief:  www.amanprana.eu
Verkrijgbaar  in  de  biowinkel  of  thuisgeleverd  via www.amanvida.eu

AMAN
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SERENE LEVENSKRACHT
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HOE MAAK JE
 ZUIVERE KAAS? 

Al jarenlang wordt twee keer per week 
bij een kleine kaasmakerij in het Noord-

Hollandse plaatsje Winkel biodynamische 
kaas van Zuiver Zuivel gemaakt. De produc-
tie van de kaas gebeurt op een pure manier 
zonder onnodige toevoegingen van bijvoor-
beeld kleurstof en nitraat. Bij gangbare kaas 
wordt vaak nitraat toegevoegd om de boter-
zuurbacteriën te remmen, en krijgen de kaas 
en coating vaak een gele kleur door toevoe-
ging van kleurstof. 
De  biodynamische melk wordt alleen gepas-
teuriseerd, en daarna wordt vegetarisch 
stremsel en zuursel toegevoegd, en voor de 
kruidenkazen worden biologische of  biody-
namische kruiden toegevoegd. Tijdens het 
bereidingsproces van de kaas stollen de eiwit-
ten in de melk en ontstaat er een vaste sub-
stantie (wrongel), waarna de wei die vrijkomt 
kan worden afgetapt. De wrongel wordt in een 
kaasvorm geperst en daarna ondergedompeld 
in een pekelbad. Dit geeft smaak aan de kaas, 
verbetert de textuur en zorgt voor een langere 
houdbaarheid.  
Daarna krijgt de kaas alle tijd om op houten 
planken in het kaaspakhuis te rijpen en zijn 
smaak te ontwikkelen. Dit is bij gangbare 
kaas niet gebruikelijk. Zo wordt er aan veel 

‘oude’ kaas die in de supermarkt verkrijgbaar 
is, een speciaal zuursel toegevoegd waarmee 
de rijping van de kaas wordt versneld. Op 
die manier kan kaas van 3 tot 4 maanden al 
verkocht worden als oude kaas. De biodyna-
mische oude kaas rijpt natuurlijk en krijgt 11 
tot 12 maanden de tijd om zijn uitgesproken 
smaak te ontwikkelen. 
Tijdens de natuurlijke rijping van de kaas daalt 
het vochtgehalte (de kaas droogt in, en wordt 
steeds lichter), ontwikkelt zich de smaak en 
wordt de lactose volledig afgebroken. Daar-
door is de kaas lactosevrij en kunnen de 
meeste mensen met een lactose-intolerantie 
Goudse kaas goed verdragen en verteren.
Om mooie zuivere kaas te maken is een inten-
sieve verzorging gedurende het rijpings-
proces nodig. Zo worden de kazen meerdere 
keren per week gekeerd en schoongemaakt. 
Omdat er geen schimmelremmende stoffen 
aan de kaaskorst worden toegevoegd, is de 
behandeling arbeidsintensiever dan bij gang-
bare kaas. Al dit harde werk zorgt voor prach-
tige biodynamische kaas die vol van smaak is. 
Verkrijgbaar van jong tot en met overjarig, en 
met kruiden (komijn, fenegriek, basilicum-
knoflook, mosterd-peper en brandnetel).

(Foto: Annelijn Steenbruggen)

Sinds 1980 maakt Zuiver Zuivel kaas. Daarmee is dit het oudste biologisch(-dynamische) 
kaasmerk  in Nederland. De naam van het merk zeg het al, Zuiver Zuivel wil zuiver zijn 
in alles wat zij doen. Zuiver Zuivel staat voor dierenwelzijn, een mooi landschap, een 
schone aarde en eerlijke handel. Dat brengt men in praktijk door samen te werken met 
25 Demeter-gecertificeerde biodynamische melkveehouders die respectvol met hun 
koeien en hun omgeving omgaan. De koeien worden niet onthoornd, en deze melkvee-
houders voldoen aan de hoogste normen op het gebied van biodiversiteit; ze voldoen 
namelijk aan de boerenlandvogelcriteria van Vogelbescherming Nederland. Van de melk 

van de koeien van deze melkveehouders wordt heerlijke zuivere kaas gemaakt.

Hoe oud is mijn kaas? 

Jong 4 tot 6 weken
Jong Belegen 8-12 weken

Belegen 5-6 maanden
Extra Belegen 8-9 maanden

Oud 11-12 maanden 
Overjarig/XO meer dan één jaar

Een stap verder voor bodem, 
dieren, natuur en vitaliteit

Zuiver Zuivel is 100% biodyna-
mische kwaliteitszuivel met het 
Demeter-keurmerk. Demeter 
staat voor vitale voeding uit een 
vruchtbare aarde, die bijdraagt 
aan de gezondheid van mens en 
planeet. Er is meer respect voor 
het dier. Meer biodiversiteit mede 
door de intensieve samenwerking 
met Vogelbescherming Neder-
land. Meer kringloop op het boe-
renbedrijf en meer vitaliteit voor 
bodem, dier, natuur en mens. 
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Op eigen kracht
De basis van de pasta op het bord is biodynamische 
spelt. Die verbouwt de familie Schneider op hun 
akkers in het Zuid-Duitse Sinsheim. 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 klein 
deel hiervan apart gehouden als zaadgoed voor het 

De beste kwaliteit pasta 
van biodynamisch graan

Biodynamisch teler Thomas Schneider en Dr. Isabel 
Hildermann van de Spielberger Molen

De tagliatelle wordt uit het pastadeeg gehaald

Voor het gemak snel een pasta maken is extra lekker als je kiest voor de speltpasta’s 
van Luna e Terra. De spelt voor deze pasta’s wordt op biodynamische wijze geteeld 
in Duitsland en gemalen in de Spielberger Molen. Alles zonder enige toevoeging.

volgende groeiseizoen. Op deze manier blijft de 
boer jaar in jaar uit zelfstandig en is niet afhanke-
lijk van grote zaadbedrijven.

Kringlooplandbouw
Vader Philip Schneider koos in 1956 al voor bio-
dynamische landbouw en inmiddels hebben zijn 
zoon Thomas en dochter Sabine het familiebedrijf  
overgenomen en uitgebreid. Als gemengd bedrijf  
met 175 koeien en 300 kippen op 180 hectare 
grond werken ze met gesloten kringloop op het 
bedrijf. Het basisvoer: haver en erwten die Thomas 
zelf  verbouwt. Op de akkers die niet nodig zijn als 
grasland of  voor voedergranen groeit biodynami-
sche tarwe en spelt. 

Meel van de Spielberger Molen 
De biodynamische spelt van Thomas wordt in de 
Spielberger Molen tot meel gemalen. Voor de kwa-
liteit van de pasta spelen de aanwezige gluten een 
belangrijke rol. De kwaliteit van het graan is dus 
heel belangrijk. De deskundige molenaars weten 
precies welke combinatie van verschillende kwa-
liteiten graan op de stenen wals moeten worden 
gelegd om de gewenste meeleigenschappen voor 
pasta’s te krijgen. Dat is vooral een kwestie van ‘fin-
gerspitzengefühl’ en jarenlange ervaring. De traditie 
van de molen gaat terug tot 1698. Toen al werd de 
waterkracht van de nabij gelegen rivier gebruikt 
om graan te malen. Tegenwoordig gebeurt dit op 
elektriciteit die voor 100% afkomstig is van her-
nieuwbare bronnen.
De Burgermühle is al drie generaties in handen van 
de familie Spielberger en antroposofie en holis-
tisch denken hebben altijd een belangrijke rol 
gespeeld in het bedrijf. In 1959 zette Hans Spiel-
berger de gebieden die nog deel uitmaakten van de 
molen om naar de Demeter-teelt. 

Meer info op luna-e-terra.nl

Samen met regionale 
boeren selecteert 

Demeter geschikte 
rassen met het juiste 
glutengehalte en de 

hoogst mogelijke 
voedingskwaliteit 

< De Demeter pasta’s van Luna e Terra worden verpakt 
in een 100% recyclebare papieren zak

De biodynamische boeren gebruiken geen 
conventionele graansoorten, maar juist 

oude speltrassen waaronder Samir



Hoe ziet de Nederlandse landbouw er in 2040 uit als we de 
afspraken in het klimaatakkoord van Parijs willen realise-
ren? Wetenschapper en biologisch akkerbouwer Meino Smit 
promoveerde op die vraag en heeft op wetenschappelijke 
gronden een landbouwmodel geschetst. Een kleinschalig 
gemengd biodynamisch bedrijf met veel arbeid en lokale 
afzet voldoet aan zijn scenario. Een groeiende groep jonge 
boeren wil ermee aan de slag. Hoe komen zij aan landbouw-
grond? Tekst & beeld: Annelijn Steenbruggen

sluiten en het landbouwsysteem moet volledig op 
de schop.” Hoe dat landbouwsysteem er in 2040 
uit zou moeten zien, heeft hij tot in de puntjes 
doorgerekend in een promotieonderzoek aan 
Wageningen Universiteit. Het is hem gelukt om 
op wetenschappelijke gronden tot een scenario 
te komen. Zijn conclusie: het vraagt om een totale 
omslag in denken.

Meer arbeid
Het scenario van Meino past op een bierviltje: 
80% minder vee, 90% minder verbruik van fos-
siele brandstoffen, meer arbeid, minder machi-
nes, meer boerenbedrijven en lokale afzet. “Het 
gaat dan om kleinschalige bedrijven van vier à 
twaalf  hectare,” aldus Meino. “Het interessante is, 
dat als je streeft naar meer arbeid, de economische 
noodzaak tot schaalvergroting vervalt.” Meino 
is uitgegaan van de huidige 1,8 miljoen hectare 
landbouwgrond waarmee we zonder import en 
export 17 miljoen Nederlanders moeten voeden 
met een gezond dieet: “Als we onze consumptie 
van dierlijke producten halveren, dan past het 
erin. We hoeven dus geen vegetariërs te worden.”

Biodiversiteit
In het scenario van Meino zijn er twee opties: 
biologische of  biodynamische landbouw: “We 
moeten stoppen met kunstmest en bestrijdings-
middelen. De noodzakelijkheid om deze energie 
en grondstoffen te verbruiken is er niet. Dat heeft 
grote voordelen: je lost de problemen met stik-
stof, fosfaat en biodiversiteit op en daarmee ben 
je tegelijkertijd allerlei regelgeving kwijt. Het hui-
dige landbouwbeleid kijkt per probleem met een 
grote bureaucratie als gevolg. Op alle fronten is 
het een efficiëntieslag, want ook de opbrengsten 
per hectare zijn in mijn scenario hoger dan die 
van de huidige landbouw.”

Leefbare toekomst
Een voetreis naar Rome begint met één voetstap. 
De omslag in de landbouw – die nodig is om onze 
planeet leefbaar te houden – begint met één vier-
kante meter landbouwgrond voor de juiste boer. 
Het goede nieuws: “die juiste boeren zijn er al,” 
zegt Kees van Biert, voorzitter van BD Grond-
beheer, een stichting die met donaties van bur-
gers landbouwgrond aankoopt en zonder winst-
oogmerk verpacht aan biodynamische boeren. 
“Ik spreek steeds vaker jonge boeren, die willen 
werken aan een leefbare toekomst. Het gaat veelal 
om twintigers, die geen agrarische achtergrond 
hebben, en zijn opgeleid aan de Warmonderhof. 
Conform de ideeën van Meino Smit dromen zij 
van een kleinschalig biodynamisch bedrijf.”

Krachtplekken
Jonge mensen worden niet alleen opgescheept 
met een ernstig klimaatprobleem en een dra-
matisch verlies van biodiversiteit, maar ook met 
bizar hoge grondprijzen. Hoe komen deze jonge 
boeren aan grond? “BD Grondbeheer heeft daarin 
een maatschappelijke taak,” aldus Kees. “Speciaal 
voor startende boeren hebben we een campagne 
opgezet: krachtplekken voor de toekomst. We 
vragen burgers om een kleine donatie voor één of  

meerdere vierkante meters grond. Als heel veel 
mensen meedoen, kunnen we met elkaar het ver-
schil maken.”

Fruitweelde
De eerste krachtplek, waar BD Grondbeheer 
zich voor inzet, is Fruitweelde in de Betuwe. 
Kees: “Willemien Brouwer, een jonge vrouw met 
power en visie, teelt daar een grote diversiteit aan 
bessen, bramen en frambozen. Als alle 3,7 hectare 
van Fruitweelde via donaties is veiliggesteld, gaan 
we door met de volgende krachtplek voor een 
startende biodynamische boer. Meter voor meter 
bouwen we met elkaar aan een veerkrachtige pla-
neet.”

Meino Smit  Wetenschap

Het scenario van Meino Smit 
om de doelstellingen van het 
klimaatakkoord van Parijs te 
halen, past op een bierviltje: 
80% minder vee, 90% minder 
verbruik van fossiele brand-
stoffen, meer arbeid, minder 
machines, bio(dynamische) 
boerenbedrijven en lokale 
afzet. Met de halvering van een 
dierlijk eetpatroon, is vegetariër 
worden geen noodzaak. 

LEEFBAAR
KLIMAAT?
GEEF BIODYNAMISCHE 
BOEREN GROND ONDER 

DE VOETEN!

Het NOS-journaal laat volgens Meino Smit glas-
helder zien waar het misgaat in onze maatschap-
pij: “Eerst wordt de schade van de overstromin-
gen, bosbranden een orkanen in beeld gebracht. 
Daarna mag een vakantieganger op Schiphol zich 
beklagen over de lange wachtrijen. De link tussen 
deze twee berichten wordt niet gelegd. De journa-
list zou eigenlijk moeten vragen: schaamt u zich 
niet dat u hier staat? Uw vliegreis is enorm scha-
delijk voor milieu en klimaat.”

Promotieonderzoek
Als we de doelstellingen van het klimaatakkoord 
willen halen, moeten we volgens Meino over de 
hele breedte onze levensstijl veranderen: “Schip-
hol moet krimpen, de andere vliegvelden moeten 

Met elke donatie van  
€ 7,- verwerft Stichting 
BD Grondbeheer één 
m² landbouwgrond voor 
krachtplekken voor de 
toekomst. Wilt u een 
of meerdere meters 
meebouwen? Doneer direct 
via: www.bdgrondbeheer.nl/
krachtplekken
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AMSTERDAMS INITIATIEF 
VOOR GEMEENTELIJK 

VOEDSELSYSTEEM

In het Amsterdamse Bos is de 
biodynamische Geitenboerde-
rij Ridammerhoeve gevestigd. 
Op 7,5 hectare lopen behalve 
geiten ook koeien, varkens en 
kippen rond. Met de producten 
van deze hoeve (geitenmelk, 
kwark, yoghurt, kaas en ijs) 
kun je een heel dorp voeden. 
De ruim 300.000 bezoekers per 
jaar kopen ook groenten, fruit, 
vlees en eieren in de boerderij-
winkel. Dit laat zien dat je op 
kleine schaal voor voldoende 
voeding kunt zorgen en dat 
de wereld dit via de duurzame 
biodynamische landbouw nog 
wel honderden jaren kan vol-

houden. Het inspireerde de 
gemeente Amsterdam om een 
marktidee te ontwikkelen waar 
enkel lokale producten worden 
verkocht. Dit ‘gemeentelijk 
voedselsysteem’ met eten dat 
op een duurzame manier is 
geteeld en gedistribueerd zorgt 
bovendien voor een verkorte 
voedselketen. Zodra de markt 
een feit is, liggen de BD-pro-

ducten van de Ridammerhoeve 
daar uiteraard ook. Bron: Het 
Parool 06/08/2021

KLIMAATVERANDERING VRAAGT VEERKRACHT
Maaike: “Een gemengd bedrijf  
biedt mij als fruitteler de 
unieke kans om ook bonen en 
knoflook in het bouwplan op 
te nemen om slimmer met de 
natuur samen te werken. De 
nieuwe realiteit van het klimaat 
en de invloed op de seizoenen 
vraagt daarin steeds vaker om 
een grote flexibiliteit en crea-
tiviteit. Al mijn vakkennis en 
intuïtie haal ik uit de kast om 
heelhuids door alle seizoenen 

heen te laveren. Ik maak mij 
zorgen om de klimaatverande-
ring. Maar met mijn biodyna-
mische manier van werken blijf  
ik vertrouwen op de veerkracht 
van de natuur. Onze grond 
heeft een rijk bodemleven, dat 
de extreme droogte en regen-
val deels opvangt. De ruime 
teelt aan robuuste fruitrassen 
zorgt altijd wel voor een ras met 
goede oogst. Ik houd zo goed 
als ik kan rekening met het kli-

maat, tot aan de onbewerkte 
houten palen in de boomgaard 
aan toe. Die verteren ooit weer 
tot schone aarde.” Haar groot-
ste zorg? “Dat nog zo weinig 
mensen voor biodynamische 
voeding kiezen omdat ze het te 
duur vinden.”

Nieuws dat verbindt  Demeter
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Als het gaat om het klimaat komt er vooral veel negatief  nieuws voorbij. Biodynamische boeren, 
telers en verwerkers dragen hier juist op een positieve manier aan bij. Door te kiezen voor hun 
gezonde voeding, kies je ook voor een gezonde aarde. 

KONINKLIJKE ERKENNING  
VOOR PIONIERSWERK 
Biodynamisch akkerbouwer 
Jan Schrijver werd afgelopen 
augustus positief verrast tij-
dens het 50-jarig bestaan van 
zijn bedrijf  de Lepelaar. Voor 
zijn pionierswerk als biody-
namisch boer, zijn talrijke 
bestuurlijke nevenfuncties - 
waaronder het voorzitterschap 
van Stichting Demeter - en 
zijn inzet voor de samenleving, 
werd hij tot ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau benoemd. 
Bijna 50 jaar geleden gaf Jan 
een lezing aan de Wageningen 
Universiteit. Hij was net begon-

nen op 1 hectare land en ver-
telde over ‘alternatieve land-
bouw’, zoals de BD-landbouw 
toen werd genoemd. Begin-
nend studente Edith Lammerts 
van Bueren was zó onder de 
indruk, dat ze mede daardoor 
haar studie omgooide. Inmid-
dels onderzoekt ze als emeritus 
hoogleraar de unieke rol van de 
biodynamische landbouw, haar 
veerkrachtige systemen en het 
benutten van levenskrachten 
voor een gezonde mens en aar-
deontwikkeling.

foto: Michiel Wijnbergh

SAMEN AAN TAFEL: HET NIEUWE 
EMOTIONELE EN MENTALE GOUD
Goed nieuws: volgens trend-
watchers is het nieuwe emo-
tionele en mentale goud de 
mooie momenten die worden 
gefaciliteerd, waarbij mensen 
aan tafel nader tot elkaar 
komen. We gaan herinne-
ringen belangrijker vinden 
dan bezittingen. Als de mist 
van de pandemie is opge-
trokken zien we een wereld 
met een gemeenschappelijke 
opdracht: hoe gaan we ecolo-
gie met economie verzoenen? 
Hoe krijgen we groene groei? 
Hoe behouden we biodiversi-
teit? Hoe voeden we 9 miljard 

monden? In een overprik-
kelde en gespannen samenle-
ving zoeken we naar veilige, 
gezonde en duurzame oplos-
singen. Bedrijven die onder-
deel worden van de oplossing 
krijgen de voorkeur van jonge 
consumenten. Beleidsmakers 
en invloedrijke beroepsgroe-
pen als medici gaan een gezon-
de leefstijl krachtiger bevorde-
ren. Kortom: de komende jaren 
gaat de biodynamische land-
bouw en haar producten een 
steeds belangrijker plek inne-
men in de samenleving. Bron: 
foodinspirationmagazine.com

DE NATUUR:  
ONZE PLANEET, ONS THUIS
Natuur is van levensbelang 
voor onszelf  én om ons klimaat 
stabiel te houden. Toch gaat die 
natuur steeds meer achteruit. 
De Nederlandse Staat schendt 
de Europese natuurregelgeving 
en daarom steunen Stichting 
Demeter en nog 7 boerenorga-
nisaties de juridische eis van 
Greenpeace voor meer stik-
stofreductie. Dit moet leiden 
tot een regeerakkoord dat toe-
reikend is om natuur in Neder-
land écht te beschermen 
en boeren een eerlijk en 
duurzaam toekomstper-
spectief  te bieden. Stich-
ting Demeter zou het 
liefst samenwerken met 
de overheid. Nu worden 
biodynamisch werkende 
boeren tegengewerkt, ter-
wijl ze de meest strenge 
mestregels hanteren en 
in hun bedrijfsvoering 
structureel bijdragen aan 

verhoging van de biodiversi-
teit. Het huidige beleid zorgt 
juist voor tegenwerking. 

Pleit jij samen met ruim 42.000 
anderen voor een regeerak-
koord dat kwetsbare natuur in
Nederland beschermt, herstelt 
en werk maakt van de noodza-
kelijke omslag naar écht duur-
zame landbouw? Steun dan de 
#natuurzaak en teken de petitie op 
greenpeace.org.

INSTANT BLIJ
Op Instagram posten 
we regelmatig nieuws 

vanuit de biodynamische 
landbouw. Zoals dit blije 

nieuws van de @noorder-
hoeve! Op een zondagoch-

tend werd in het weiland 
stierkalfje Stefan geboren. 

Natuurlijk blijft Stefan 
de komende weken bij 

zijn trotse en gehoornde 
moeder Sien. #biodyna-

misch #demeter #dierenwel-
zijn #koeienmethorens

BOER ZOEKT BUUR
Klimaatverandering dwingt 
ons om energiezuinig te boeren 
voor de lokale en regionale 
markt. Biodynamische Boer-
derij Ruimzicht in de Achter-
hoek heeft deze handschoen 
opgepakt. Met de bouw van een 
kaasmakerij willen ze van hun 
verse melk op een natuurlijke, 
ambachtelijke en energiearme 
wijze kaas gaan maken. Om 
anderen te inspireren, willen ze 
in de kaasmakerij ook ruimte 
maken voor educatie. Met een 
crowdfundactie zoeken ze 
burgers die de bouw van hun 

innovatieve kaasmakerij willen 
voorfinancieren. Leg je 250 
euro in, dan krijg je daar biody-
namische kaas ter waarde van 
300 euro voor terug, verspreid 
over 6 jaar. Bovendien onder-
steun je de ontwikkeling van 
een duurzame landbouw en 
gezonde voeding.
Meer infor-
matie vind je 
op boerderij-
ruimzicht.nl 
of bekijk dit 
filmpje

Op de hoogte blijven van 
biodynamisch nieuws? 

Volg Stichting Demeter 
op social media

Biodynamische fruitteler Maaike Bischot, 

bedrijfsleider op het gemengd bedrijf 

Boomgaard van Maatschap Twisk in 

Dronten.

HERFST 2021   1716    DEMETER  MAGAZINE 



Het klinkt heel logisch: de boer zaait en oogst het graan, de molenaar maalt er meel van 
en de bakker bakt er brood van. Voor bakker Martin Alberti van bakkerij het Zonnelied 
is dit dan ook dagelijkse praktijk. Toch is het een uniek verhaal want het meeste brood 
wordt tegenwoordig gebakken van standaard broodmix (zonder tarwekiem, met brood-
verbeteraar) in de fabriek. Tekst: Annelijn Steenbruggen | Beeld: archief Zonnelied

BROOD UIT DE  
VOLLE KORREL

Bij bakkerij het Zonnelied begint de dag om 
vier uur ‘s ochtends. De bakkers draaien 
eerst het zuurdesemdeeg, want dat moet vijf  
uur rijzen, en daarna draaien ze het gistdeeg 
dat drie uur rijst. “Hoe rustiger het deeg rijst, 
hoe malser en verser het brood smaakt,” legt 
bakker Martin Alberti uit. Als de broden uit 
de oven komen, gaan ze direct op transport 
naar 350 natuurvoedingswinkels in Neder-
land, België en Luxemburg. In de loop van 
de middag kunnen klanten daar hun verse 
Zonnelied-broodje kopen. Op dinsdag en 
donderdag gaan er ook ruim duizend broden 
naar de Hofwebwinkel, zie kader. In totaal 
vinden ruim achtduizend broden en bolle-
tjes wekelijks hun weg naar ontbijttafels en 
lunchtrommeltjes. 

Ode aan de schepping
Het Zonnelied is in 1985 begonnen als biolo-
gische bakkerij in Almere Haven; de oprich-
ter vernoemde zijn bakkerij naar het zonne-
lied – een ode aan de schepping – geschreven 
door de monnik Franciscus van Assisi. Rond 
diezelfde tijd startte boerderij Zonnehoeve 
in Zeewolde met de teelt van biodynamisch 
graan. Boer en bakker vonden elkaar. De 
samenwerking beviel zo goed, dat de bak-
kerij in 1991 naar het erf van boerderij Zon-
nehoeve is verhuisd. Martin: “Wij zijn toen 
helemaal overgestapt op een biodynami-
sche productielijn. Meer dan de helft van 
het graan voor ons meel wordt op de Zon-
nehoeve geteeld en de rest komt van andere 
biodynamische akkerbouwbedrijven uit de 
Flevopolder. Het is echter nog een hele klus 
om biodynamische zaden en zuidvruchten te 
vinden. Voor de meeste van die grondstoffen 

zijn we aangewezen op Duitsland, onze oos-
terburen lopen daarin voor op Nederland.” 

Knoppencultuur
Vijfenveertig jaar geleden begon Martin zijn 
carrière bij een grote gangbare bakkerij met 
veel filialen. Toen die bakkerij een fabriek 
ging openen, dacht Martin: “Nee, dat wil ik 
niet, zo’n computergestuurde knoppencul-
tuur heeft niks meer met mijn bakkersvak te 
maken.” Omdat Martin in Almere woonde, 
ging hij uit nieuwsgierigheid eens een kijkje 
nemen bij het zojuist gestarte Zonnelied: 
“Toen kwam ik terecht in een hele aparte 
wereld: alles was anders dan ik gewend was. 
De bakkers liepen op klompen en hadden 
grote paardenstaarten en ze gaven hun deeg 
alle tijd om te rijzen. Ik was gewend aan 
stress en tijdsdruk en hier werkten ze met 
rust en passie. Hoewel ik een goed salaris 
gewend was – dat ik bij Zonnelied nooit zou 
kunnen verdienen – heb ik toch voor de uit-
daging en het verhaal gekozen.”

Kringloop
Het verhaal van Zonnelied is namelijk mooi, 
aldus Martin: “Als bakker weet ik de her-
komst en de hele cyclus van het meel. Wan-
neer de boer in het voorjaar zaait en aan het 
eind van de zomer het rijpe graan van het 
land haalt, dan ben ik erbij. Ook sta ik in 
nauw contact met de molenaar, die voor ons 
de hele korrel maalt. Gangbaar meel wordt 
eerst gescheiden in zemelen, kiemen en 
griezen en daarna met broodverbeteraar en 
zonder de kiem tot een standaard broodmix 
gemengd. Ons meel is gemaakt uit de volle 
korrel; alleen bij het lemaire meel wordt 20% 

van de zemelen eruit gezeefd. Die zeme-
len en het stro gaan naar de melkkoeien en 
het jongvee op Zonnehoeve. En hun mest 
gaat terug op het land voor een vruchtbare 
bodem. Zo maken boeren en bakkers met 
elkaar de kringloop rond.”

Persoonlijke groei
De bakkerij staat centraal op het erf van 
Zonnehoeve met aan de ene kant de koei-
enstal en aan de andere kant de paarden-
boxen. Doordat het een biodynamische 
boerderij met zorg is met 24-uurszorg 
en dagbesteding, kan Martin vanuit zijn 
raam observeren hoe de deelnemers met de 
koeien en paarden werken. Ruim tien jaar 
geleden kwam hij op het idee dat de jonge-
ren misschien ook wat voor hem in de bak-
kerij konden betekenen. Martin: “Sindsdien 
werken sommige jongens en meiden weke-
lijks of dagelijks mee. De structuur van het 
bakproces en de mogelijkheid dat ik ze één-
op-één kan begeleiden, biedt hen de kans 
om te ontwikkelen. Eén jongen droomt 
ervan om bakker te worden. Inmiddels 
draait hij zelfstandig mee met een eigen 
koek- en appeltaartlijn. Voor mij persoon-
lijk is die verbintenis met de Zonnehoeve 
als geheel een meerwaarde: ik ken alle 
mensen, dieren en tarwerassen die onder-
deel uitmaken van het proces. Met elkaar 
komen we tot brood en banket met ecologi-
sche en sociale waarden.”

Biologisch en regionaal is optimaal
Hofweb is niet zomaar een webwinkel voor 
al uw biologische en biodynamische bood-
schappen. De online winkel is voor en door 
boeren opgezet. Zonnehoeve en bakkerij 
Het Zonnelied waren nauw betrokken bij de 
oprichting en zijn nog steeds Hofleveran-
ciers. Het concept van Hofweb is simpel: 
vers van het land en zonder tussenhan-
del naar de klant. Pas nadat de bestellin-
gen van de klanten binnen zijn, gaan de 
boeren oogsten. Binnen een dag levert de 
bezorgdienst de kakelverse producten uit. 
Zo behouden groentes en fruit hun volle 
smaak, voedingswaarde en lange houd-
baarheid. De klanten van Hofweb krijgen de 
beste kwaliteit, de boeren ontvangen een 
betere prijs en regionaal geproduceerde 
producten maken minder voedselkilome-
ters. Hofweb bezorgt in een groot deel van 
Nederland. Meer info: www.hofweb.nl 

  Voeding

‘De dierbaarste 
herinneringen ontstaan 

aan de eettafel,  
tijdens het smullen  

van heerlijke hapjes’

EEN MOOIE MANIER OM ETEN TE DELEN:  VEGAN OP DE PLANK
GRAB-AND-GO HAVERMOUTPLANK
Voor de snelle of langzame ochtendmens een 
gezonde basis op 1 plank, met voor wie wil een 
chocolate touch

Ingrediënten voor 4 PERSONEN en een plank van 
40 x 60 cm
∙ 600 g havermout ∙ 120 g pindakaas ∙ evt. 90 g cho-
colate chips of chocolade snippers ∙ 75 g pecan-
noten ∙ 50 g kokosvlokken ∙ 60 g gedroogde cran-
berry’s ∙ 75 g pistachenootjes ∙ 45 g pompoenpitten 
∙ 2 el ahornsiroop ∙ 15 g kaneel ∙ sap van ½ citroen 
∙ 1 appel ∙ 1 banaan

’s Morgens altijd hectisch bij jou in huis? Met deze 
plank gaat iedereen met een gevulde maag op tijd 
de deur uit.  

1  Maak 600 gram havermout, zoals je gewend bent.
2  Maak diverse kommetjes met pindakaas, 

chocolate chips, pecannoten, kokosvlokken, 
cranberry’s en pistachenootjes. Voor de pom-
poenpitten, de ahornsiroop en kaneel gebruik je 
minischaaltjes.

3  Snijd de appel in blokjes en hussel om met 
citroensap. Doe hetzelfde met de banaan en zet 
vlak voor het serveren op de plank. 

4  Liever meenemen? Zorg voor voldoende bakjes 
en lepels, zodat iedereen zijn eigen ontbijt kan 
samenstellen.

ZONDAGOCHTEND BRUNCHPLANK
Met verrassende burrito’s 

Ingrediënten voor 4 PERSONEN en een ronde plank 
van 50 cm
∙ 1 blikje kikkererwten, geroerbakt met 100 gram kas-
tanjechampignons ∙ 4 tortilla’s (of groene koolblade-
ren, voor een glutenvrije variant) ∙ 120 g spinazie ∙ 240 
g salsa ∙ ½ rode ui, gesnipperd ∙ 400 g zwarte bonen 
uit blik ∙ 1 bos koriander, gehakt ∙ 2 tomaten, in blokjes 
∙  2 el hete saus ∙ 1 rode paprika in reepjes ∙ 1 avocado 
in plakjes ∙ 1 limoen, in kwarten

Voor het eten krijgt iedereen een taak: snijden, 
bakken of roosteren. Door gezamenlijk bezig te zijn 
ontstaan de leukste gesprekken.

1  Verwarm de oven voor op 100 °C. Maak de kik-
kererwten en houd ze warm in de oven.

2  Rooster de tortilla’s in een droge koekenpan op 
matig-laag vuur. Leg ze op een bord en dek ze 
af met keukenpapier om ze warm te houden. 
Koolbladeren kun je meteen op de plank leggen.

3  Verwarm de zwarte bonen en schep ze in een 
middelgrote kom. Zet er een kommetje met 
gehakte koriander en een kommetje met de 
tomaat naast.

4  Doe de overige ingrediënten in aparte komme-
tjes. 

5  Leg de spinazie in twee hoopjes op de plank en 
de dubbelgeklapte tortilla’s aan de rand. Verdeel 
de overige groenten op de plank tussen de kom-
metjes.

6  Schep als laatste de geroerbakte kikkererwten 
in de kom en vul de lege plekken op de plank op 
met de partjes limoen.

TIP: Haal je ingrediënten bij de biodynamische 
boerderijwinkel op het erf van de boer (zie 
adressen op pag 31). Je koopt de producten dan 
vers van het land, seizoensgebonden, puur van 
smaak en rijk aan vitaminen en mineralen. Kies 
je dan toch voor dierlijke producten op je plank, 
zoals zuivel of vlees, dan weet je zeker dat de 
dieren zijn gehouden naar hun aard. Met veel 
weidegang, ruimte, gezonde voeding en vrij van 
antibiotica.

In het boek Vegan op de plank vind je 
nog veel meer ideeën en recepten om 
de plank mee op te vullen, van een 
kampvuurplank tot aan een feestelij-
ke seizoensplank. Zie pag 29
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NOORD-HOLLAND
Fietsend door polders en duinen kom je in Sint 
Maarten langs biodynamische boerderijwinkel 
De Lepelaar. Hier koop je vergeten groenten, 
zoals aardbei-spinazie, hertshoornbree, war-
moes en slobberkool. Voor een pauze stop je in 
Schoorl bij Kardeis/Scoorlewald waar cliënten 

van de Raphaëlstichting hun eigengebakken 
biodynamisch brood serveren. Terug in Sint 
Maarten kun je bij De Buitenplaats nog verse 
zuivel kopen en een nachtje slapen op de boer-
derijcamping of in het Tiny House.  |  Lekker naar 
de boer fietsroute 5: tussen Bergen, Schoorl en 
St. Maarten, 27 of 39 km   |  lekkernaardeboer.nl

ZUID-HOLLAND
Op de fiets richting Den Hoorn bezoek je Nieuw 
Tuinzight, een biodynamische druivenkwekerij 
die al sinds 1885 bestaat. Inmiddels kweekt de 
familie 7 verschillende druivensoorten die ze 
verkopen in de tuinwinkel. Verderop in Den Haag 
ligt Mens en Tuin waar mensen met psychische 
problemen werken in de natuur. In de tuinwinkel 
verkopen ze de planten die zij verzorgen met de 
zaden.   |  Afwisselende fietsroute door natuur en 
stad via Delft en Den Haag: 59 km  |  route.nl

ZEELAND
Iets afwijkend van deze route ga je al wandelend 
terug in de tijd bij ‘t Hof Eindelienge in Ritthem. 
Net als bij de Amish in Amerika staan op deze 
biodynamische boerderij geen tractors, maar 
wordt er gewerkt met trekpaarden. Met een 
beetje geluk zie je deze prachtige beesten hard 
aan het werk voor jouw eten. Na de boodschap-
pen in de erfwinkel vervolg je de route door de 
adembenemende natuur.  |  Wandel-genietroute 
in Ritthem: 8,7 km  |  Routeyou.nl

NOORD-BRABANT
Vanuit Eindhoven-zuidoost wandel je zo de rust 
van de natuur in. Al snel kom je langs biodyna-
mische boerderij De Genneperhoeve, waar je 
lopend tussen de kippen hun eieren kan rapen. 
In de erfwinkel koop je de eigen GenneperGoud: 
kaas gemaakt van dezelfde rauwe melk die uit de 
melktap op het bedrijf komt.  |  Wandelroute AVW 
Paviljoen Genneper Parken: 8,6 km  |  Routeyou.nl

UTRECHT
Wandelend door het rivierenlandschap van de 
Kromme Rijn vind je bij 
Driebergen-Rijsenburg de biodynamische erf-
winkel van De Hondspol. Specialiteit zijn de huis-
gemaakte pesto’s, hummus, sauzen en bouillon. 
Pak je de fiets, dan kom je langs boerderij Het 
Derde Erf. Behalve de eigen producten zijn ook 
producten van plaatselijke, kleine ondernemers 
te koop, zoals keramiek, sieraden en boeken. 
Een prachtige route, langs afwisselende natuur.  
|  Fietsroute rondom natuurlijk Soest: 49,9 km  |  
Fietsnetwerk.nl
Wandelroute Laan met bloesem door Drieber-
gen-Rijsenburg: 8,2 km  |  Komoot.nl

LIMBURG
Fietsend door de uithoek van Baexem kom je 
langs biodynamische boerderij De Hooge Weyer. 
Op deze rustige plek wordt al ruim 30 jaar bio-
dynamisch geteeld en vee gehouden. Met een 
rugzak vol heerlijke producten fiets je verder 
door verschillende natuurgebieden, pittoreske 
dorpjes en langs mooie monumenten.  |  Fietsrou-
te Midden-Limburg: 34,9 km  |  Fietsnetwerk.nl 

OVERIJSSEL
Omdat ze zagen ‘dat het anders moet’, wordt 
sinds 1994 in Diepenveen op De Oosterwaarde 
biodynamisch gewerkt. Wandel gerust langs om 
kruiden, honing en aardappelen te kopen. Op 
het nabij gelegen sprookjesachtige Landgoed 

Nieuw Rande kun je eten en slapen in kasteel 
Gaia.  |  Wandelroute Diepenveen: 3 km  |  Rou-
teyou.nl

GELDERLAND
Fiets je de kastelenroute rondom Ophemert 
stop dan voor een lekker sorbetijsje bij de bio-
dynamische boerderijwinkel Deeli. Op het erf is 
ook een zelfgebouwd en verwarmd Tiny House 
met prachtig uitzicht. Slaap je hier, dan kun je 
de volgende dag verder fietsen.  |  Kastelenroute 
rondom Ophemert: 52,5 km  |  Route.nl

DRENTHE
Op de fiets richting de Naoberhoeve in Echten 
word je in de boerderijwinkel geholpen door twee 
medewerkers van de zorgboerderij. Hier koop je 
echte Nederlandse honing of theekruiden. De 
grond is in beheer bij Stichting Grondbeheer die 
obligaties uitgeeft. Hiermee investeer jij in een 
stukje grond en zorg je dat toekomstige genera-
ties ook nog voedsel op vruchtbare aarde kunnen 
telen.  |  Echterner fietsroute: 37 km  |  Nederland-
fietsland.nl

GRONINGEN
Via een koeienwandelpad kom je in Hornhuizen 
langs Waddenmax waar je biodynamische zuivel 
kunt kopen. Bijzonder: hier vind je het zeldzame 
akkerkruid ‘Kromhals’. Fiets je aan de andere 
kant van Groningen dan vind je op een bijzonder 
mooie fietsroute Wilma’s Erf in Onnen, met een 
biodynamische erfwinkel in de oude koeienstal.  

Op bezoek bij   Demeter

GEZOND VOOR LICHAAM EN GEEST

RECHTSTREEKS  
BIJ DE BD-BOER  

BOODSCHAPPEN DOEN

Terwijl je buiten lekker actief bezig bent, bezoek je tegelijkertijd een 
biodynamisch bedrijf. Elke provincie heeft wel een fiets- of wandel-
route die langs een biodynamische boerderijwinkel gaat. Dus stap op 
de fiets of trek je wandelschoenen aan en neem vooral een rugzak mee 
voor de gezonde vers geoogste producten die je hier kunt kopen.

Zij-aan-zij loop je gezamenlijk over de akker. Op 
het ritme van je stappen maakt je arm een wijde 
boog: graankorrels vliegen door de lucht. Lan-
dend op de aarde groeit hier later jouw voedsel 
uit. Fantastisch toch, om daar zelf een aandeel 
in te hebben. Dat kan met Toekomst Zaaien. In 
de weekenden van oktober ben je welkom op 
diverse biodynamische boerderijen.

Wellicht ken je deze oude graanrassen niet: 
witte en rode Emmer, Gelderse Risweit, Een-
koorn en Sint-Jansrogge. Louis Dolmans van 
Doornik Natuurakkers (net boven Nijmegen) en 
Piet en Jaap van Zanten van Het Geweide Hof 
(vlakbij Groningen) telen er nog veel meer. Kom 
je bij hen Toekomst Zaaien, dan snap je waarom 
ze van groot belang zijn. 
Speciale eigenschappen
Tineke Alberts van Zonneliefde (Noordoostpol-
der) – ook Toekomst Zaaier - zet zich in voor de 

Zaderij, een coöperatie van boeren die zaadvas-
te regionale rassen in stand houden en vermeer-
deren. Die kunnen worden geoogst en opnieuw 
uitgezaaid, terwijl zaden van de veel gebruikte 
hybride rassen daar niet geschikt voor zijn: 
“Boeren zoeken ook groenterassen die passen 
bij hun eigen bedrijf en bodemsoort. Zaadvaste 
rassen zijn daarvoor het meest geschikt. Die zijn 
reproduceerbaar en hebben een zekere gene-
tische variatie. Boeren en tuinders selecteren 

eigenschappen die voor zichzelf en hun klanten 
belangrijk zijn. Zo vallen deze lekkere, gezonde 
groenten in de smaak bij de consument die ze 
koopt.”

Voor boer en burger
Zaadvaste rassen zorgen ook voor meer diversi-
teit in het landschap. Dat is weer belangrijk voor 
de biodiversiteit, iets wat alle biodynamische 
boeren belangrijk vinden. De juiste vogels en 

insecten kunnen plagen voorkomen. En omdat 
die variatie op de akker ook gewoon mooi is, zaai 
je bij Toekomst Zaaien ook klaprozen mee. Op de 
BD-boerderij hangt alles met elkaar samen. Een 
vruchtbare bodem en een rijke biodiversiteit is 
de basis voor gezonde dieren en gewassen. Én 
voor voeding vol levenskracht, wat weer de basis 
is voor jouw eigen gezondheid.

Toekomst Zaaien wordt georganiseerd door de 
BD-Vereniging in samenwerking met Stichting 
Demeter, Stichting Zaadgoed en BD Grondbe-
heer.

Op toekomstzaaien.nl kun je jezelf aanmelden 
en zien of er nog meer boerderijen zijn bijgeko-
men.

|   Boerenwandelpad Hornhuizen, onderdeel van 
het Waddenwandelpad, dat je in etappes kunt 
lopen: 200 km  |  Visitwadden.nl
Fietsroute Levend Verleden, langs Onnen, ver-
telt de geschiedenis van het landschap door de 
eeuwen heen: 35 of 50 km  |  Dehondsrug.nl

FRIESLAND 
Een fietsroute die over de grootste fietsbrug 
van Noord-Nederland gaat en langs de biodyna-
misch boerderij Obio ten zuiden van Drachten. 
Hier kun je jouw eigen koe adopteren, zuivel 
kopen en zie je de kalfjes bij de moederkoe 
staan. Een andere mogelijkheid is wandelen 
rond Munnekezijl waar Bakkerbio ligt: een 
biodynamisch akkerbouwbedrijf dat met hun 
groente en aardappelteelt een klimaatneutrale 
voorloper is. Terwijl je op het erf je boodschap-
pen doet, vertelt de boer jou hier alles over.  |  
Wandelroute Munnikerzijl: 27,6 km  |  Routeyou.nl 
Fietsroute Rondje Drachten - Beetsterzwaag: 
40 km  |  Fietsen123.nl

FLEVOLAND
De biologische fietsroute van Lelystad voert 
je langs De Stek, een biodynamische tuinde-
rij. Omringd door weiland en toch dicht bij de 
betonnen stad worden hier sinds 1993 verschil-
lende soorten groenten en klein fruit geteeld. 
Altijd handig om bij je te hebben: een biodyna-
misch appeltje voor de dorst.  |  Biologische fiets-
route bij Lelystad: 18,6 km  |  Fietsnetwerk.nl 

Handen uit de mouwen:
 

TOEKOMST 
ZAAIEN
Zaai je mee?

 WANNEER EN WAAR       Kijk voor meer info en aanmelden op toekomstzaaien.nl
Za  9-10 10:00 De Naoberhoeve Echten (bij Hoogeveen)
Zo 10-10 10:00 De Zaderij Bant (Noordoostpolder)
Zo 17-10 10:00 Doornik Natuurakkers Lent (bij Nijmegen)
Za 23-10 10:00 De Kollebloem Sint-Lievens-Esse (bij Gent)
Za 30-10 10:00 De Kromme Lepel Lepelstraat (bij Bergen op Zoom)
Za 30-10 10:00 De Beersche Hoeve Oostelbeers (bij Eindhoven)
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Klimaatverandering is een feit. Wetenschappelijk bekeken kan dit vrijwel 
zeker worden toegeschreven aan de uitstoot van broeikasgassen door 
menselijk handelen. Er is zelfs geen tijd meer om te schipperen. Omdat 
sommige ‘wetenschappers’ zich door belanghebbenden laten betalen om 
dit tegen te spreken, blijven we in Nederland hangen in de discussie tussen 
‘milieu en economie’. Klaas van Egmond volgde tijdens zijn lange carrière 
de hele opkomst en escalatie van het klimaatprobleem tot nu toe. Hij zoekt 
antwoord op de vraag waarom de inzichten van klimatologen de afgelopen 
50 jaar steevast onderschikt zijn gemaakt aan economische belangen.

Hoewel Klaas van Egmond met emeritaat is, is hij 
nog lang niet klaar. Als hoogleraar Milieukunde, 
directeur van het RIVM en oprichter van het Nati-
onaal Planbureau voor de Leefomgeving heeft hij 
een arbeidzaam leven achter de rug, maar hij ver-
toont weinig tekenen van vermoeidheid. De afge-
lopen tijd verschenen er drie opiniestukken van 
zijn hand in NRC, Volkskrant en AD, waarin hij 
onder meer pleit voor invoering van een uniforme 
CO2-tax. 

Klimaat als drijfveer
Het klimaatprobleem is een grote drijfveer voor 
Van Egmond. “We gaan in zwaar weer terechtko-
men,” zei hij in een interview met De Volkskrant 
afgelopen juni. De overstromingen in Duitsland, 
Limburg en Woudsend lieten zien dat dit de waar-
heid is: “De voorspellingen van de klimatologen in 
de afgelopen 50 jaar blijken gewoon te kloppen. De 
alledaagse werkelijkheid valt samen met wat we 
uit die modellen weten. Door de opwarming van 
de aarde nemen temperatuurverschillen af  en valt 
de drijvende kracht uit het weersysteem. Dan gaat 
een lagedrukgebied stil liggen en blijft het de hele 
dag keihard regenen.”

Meegaan met de modernisering 

Toen Klaas van Egmond in 1946 werd geboren, als 
zoon van een bloembollenteler, leek er nauwe-
lijks een vuiltje aan de lucht. Het milieu stond nog 
niet op de agenda, de landbouw was nog gemengd 
en versnipperd. In zijn protestants-christelijke 
opvoeding kreeg Van Egmond het arbeidsethos 
met de paplepel ingegoten: “Mijn vader werkte 
keihard en in de zomervakantie moesten wij 
meewerken op de kwekerij. We leefden volgens 
de inzichten van Max Weber, die geloof, spaar-
zaamheid en kapitalisme met elkaar verbond. In 
de loop der jaren zag ik hoe mijn vader meegaand 
met de modernisering meer bestrijdingsmidde-
len ging gebruiken en hoe de stad langzaam over 
het bedrijf  heen rolde. Toen ik later bij de Leidse 
universiteit kwam vergaderen, was dat op de plek 
waar vroeger de kwekerij van mijn vader lag.” 

Grenzen aan de groei
Eenmaal studerend in Wageningen, voelde zijn 
protestantse achtergrond onbevredigend. De 
antroposofie sijpelde toen geleidelijk zijn leven 
binnen: “Als kind had ik een antroposofisch 
vriendje. Dat gezin maakte veel indruk op me; 

Klaas  van Egmond  Klimaatcampagne

Emeritus hoogleraar Klaas van Egmond: 

  MIJN LOOPBAAN IS EEN 
ONEINDIGE DISCUSSIE TUSSEN 
KLIMAAT EN ECONOMIE

Klaas van Egmond is emeritus 
hoogleraar* Milieukunde en 
Duurzaamheid aan de Universi-
teit Utrecht. Hij groeide op aan 
de rand van Leiden waar zijn 
vader een bloemenkwekerij had. 
Afgestudeerd in de levensmid-
delentechnologie in Wageningen 
werd hij milieuonderzoeker. Als 
hoogleraar en auteur houdt hij 
zich onder meer bezig met de 
vraag waarom economische 
belangen sterker wegen dan de 
inzichten van wetenschappers 
betreffende de klimaatveran-
dering. 

*Een emiraat hoogleraar is ‘uit-
gediend’ maar blijft vaak na het 
pensioen actief in het vakgebied

“

“Vanaf de jaren ‘50 deed men in 
Hawaii metingen aan het CO2-gehalte 

van de atmosfeer. Ze zagen dat 
dit continu steeg. Vanaf de jaren 

‘80 werd steeds duidelijker dat dit 
een probleem was. Sindsdien is 

de milieu- en klimaatproblematiek 
altijd ondergeschikt gemaakt aan 

economische prioriteiten.”
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DRONTEN – Hij groeide op in Den Haag, tien 
minuten van het centrum. Zijn enige con-
nectie met de landbouw was zijn beppe. Thijs 
Begemann (22) ruilde vorig jaar zijn studie 
bouwkunde op de TU Delft in voor een mbo-
opleiding biodynamische land- en tuinbouw 
Warmonderhof. Daar vindt hij gelijkgestem-
den waarmee hij kan sparren over manie-
ren om duurzaamheid en biodiversiteit in de 
wereld te bevorderen. ”Als boer op het land zie 
je direct resultaat van je eigen handelen.” 

Zijn zorgen over de biodiversiteit, de opwar-
ming van de aarde en de leefbaarheid voor de 
mens waren en zijn belangrijke redenen voor 
zijn studiekeuze. Omdat de bouw een heel ver-
vuilende sector is, zag Thijs na het vwo via de 
studie bouwkunde aanvankelijk een taak voor 
zichzelf  weggelegd. “Maar in de bouw bleek kli-
maat ergens op de vijfde plaats te staan. Ook is 
de opleiding helemaal niet zo concreet. Hier op 
Warmonderhof staat het klimaat veel hoger op 
het prioriteitenlijstje. Hier kan ik daadwerke-
lijk iets doen. Bovendien heb ik ontdekt dat ik 
liever fysiek in de buitenlucht werk met leven-
de materie dan achter de computer een gebouw 
te ontwerpen van dode stof.” 

Brede lesstof 
Thijs Begemann is de enige van de onge-
veer 100 studenten die eerst wat anders heeft 
gedaan voordat hij Warmonderhof ontdekte. 
Omdat het een mbo-opleiding is, verwijzen 
veel decanen van havo’s en vwo’s niet door 
naar Warmonderhof, terwijl veertig procent 
van de huidige Warmonderhofstudenten havo- 
of  hoger opgeleid is en heel veel haalt uit de 

studie. Thijs: “De lessen zijn heel uitdagend, 
ook met mijn vwo-achtergrond. Dat heeft mij 
positief  verrast. Qua niveau is er hier voor elk 
wat wils. Ik zie mezelf  als generalist. Waar je op 
het hbo of  de universiteit veel meer als speci-
alist wordt opgeleid, biedt Warmonderhof een 
breed vakkenpakket. Zo kan ik me ontwikkelen 
op meerdere gebieden tegelijk.” 

Verder dan materie
Het wonen, werken, leren maakt Warmonder-
hof bijzonder, vindt Thijs. “In die zin is War-
monderhof ook een levensschool. Je ontwikkelt 
jezelf  sociaal, persoonlijk, theoretisch en prak-
tisch. Zowel hier als vroeger op de vrijeschool 
leerde ik verder te kijken dan het puur materië-
le. Een groot deel van de wereld ziet de aarde als 
pure materie. Hier zien ze de aarde als levend 
organisme dat je moet verzorgen. Hier krijg je 
vakken als waarnemen en kunst. Die helpen mij 
straks als ik boer ben, creatieve oplossingen te 
vinden en out-of-the-box te denken; het welzijn 
van dier, plant en mens scherp te observeren.” 

Eten als motivatie voor studie 
Thijs groeide op in een antroposofisch georiën-
teer gezin waar hij altijd biologisch te eten kreeg. 
“En dat probeer ik met mijn studentenbudgetje 
nu ook zelf  te realiseren. Ik heb een grote voor-
keur voor kwalitatief  en smaakvol eten. Ik ver-
geet weleens dat dit ook  een belangrijke reden 
voor mij is om boer te willen worden. Veel van 
mijn herinneringen zijn gekoppeld aan eten! 
Een van mijn lievelingsgerechten is een goede 
Indiase Dahl.”  Hij vindt dat consument en pro-
ducent een even grote verantwoordelijkheid 
hebben in het realiseren van gezond en kwali-

tatief  eten. “En ook de overheid heeft een rol. 
Daarbij zou het helpen wanneer biodynamisch 
voedsel even aantrekkelijk gepresenteerd wordt 
als gangbaar voedsel, met een hippe verpak-
king en goede marketing. Als bd-sector moeten 
we echt af  van dat gitenwollensokkenimago. Ik 
zie daarin wel een rol voor mezelf  weggelegd.” 
Hij leert tijdens de dagelijkse praktijkstages op 
Warmonderhof hoe hij als boer zelf  dat kwali-
tatieve voedsel kan produceren. “Ik vind tot nu 
toe van alle richtingen de melkveehouderij het 
leukst, maar ethisch het lastigst; hoe je over het 
welzijn van dieren je geld verdient. Ik ben daarin 
nog zoekende. Ik zie mijzelf  wel op een gemengd 
bedrijf  later, samen met anderen in een woon-
werkgemeenschap. Misschien word ik adviseur. 
Maar het liefst word ik gewoon boer.”

Warmonderhof is een opleidingscollectief  van 
Aeres MBO Dronten Warmonderhof en Stich-
ting Warmonderhof. Kijk op www.warmonder-
hof.nl/opendag voor een directe digitale rond-
leiding en de data van de meeloopdagen. 

er ging een grote rust van uit. Later bij het RIVM 
kwam ik in contact met Kees Zoeteman, die thuis 
was in de antroposofie. Dat wereldbeeld vond ik 
wetenschappelijk meer bevredigend, beter verkla-
rend dan het materialistische wereldbeeld. In 1972 
studeerde ik af. Dat was een bepalend jaar voor 
mij.  Het rapport van de Club van Rome ‘Grenzen 
aan de groei’ was net uitgekomen en schokte de 
wereld. Ineens was zonneklaar dat de groei van de 
mensheid in conflict zou komen met de beperkte 
beschikbaarheid van natuurlijke bronnen.”

Klimaat op de agenda
In die tijd had het RIVM dringend behoefte aan 
milieukundigen, een studie die nog niet bestond: 
“Met mijn studie Levensmiddelentechnologie 
werd ik aangenomen en mocht het smog-pro-
bleem in de Rijnmond gaan oplossen. Ik begon als 
assistent-onderzoeker bij luchtverontreiniging, 
werkte keihard en heb mij in de loop der jaren 
opgewerkt tot directeur Milieu in 1988. Pas in de 
jaren ’80 kwam het klimaatprobleem echt op de 
agenda, toen Jan Rotmans als pas afgestudeerde 
bij het RIVM begon met de modellering van het 
klimaat. Daarna werd steeds duidelijker hoe seri-
eus het probleem was.”

Economie als winnaar
Waar Van Egmond verontwaardiging over voelt, is 
hoe de milieu- en klimaatproblematiek sindsdien 
altijd ondergeschikt is gemaakt aan economische 
prioriteiten: “Je kunt mijn loopbaan samenvat-
ten als een oneindige discussie tussen milieu en 
economie. Of het nou ging over mest en stikstof, 
smog of  klimaat, wij rekenden met het RIVM en 
het Planbureau al die sommen uit. De resultaten 
brachten we in bij de politiek, tot de Ministerraad 
aan toe. Maar uiteindelijk won altijd de economie. 
Werkgelegenheid en koopkracht waren de magi-
sche woorden, daar moest het milieu voor wijken. 
Terwijl de economie als wetenschap weinig 
autoriteit heeft is het klimaat daardoor 50 jaar 
lang afgeserveerd als onzeker. Onder klimaat-
wetenschappers heerst nu wereldwijd consen-
sus, alle voorspellingen zijn uitgekomen. In de 
economie is zelfs over de meest basale begrip-
pen geen overeenstemming. Men begrijpt het 
verband tussen rente en inflatie niet eens. Ik ken 
gerenommeerde economen die nu zeggen: we 
moeten opnieuw beginnen. Doe dan niet zo arro-
gant om de economie boven alles te stellen. Enige 
bescheidenheid zou de economische mens sieren.” 

Activistische samenleving
Toch ziet Van Egmond hoop: “De sfeer rond de 
klimaatdiscussie verandert, het is persoonlijker 

geworden. Op de universiteit krijgen de gesprek-
ken bij de koffieautomaat een andere kleur. We 
worden activistischer: we schrijven stukken, 
praten met kamerleden. We zijn bezig met een 
terugblik die heel fundamenteel en filosofisch is. 
Rudolf  Steiner, grondlegger van de antroposo-
fie, heeft de kern van het probleem lang geleden 
samengevat met de woorden ‘Het deel matigt zich 
aan het geheel te zijn.’ Als een bepaalde waarde 
zichzelf  verklaart tot zaligmakend, schuift men 
de andere waarden terzijde. Zo dacht de kerk vroe-
ger dat alles religie was. Nu denkt de economie dat 
alles economie is. Het geld eigent zich de planeet 
toe. De balans tussen individueel belang (het deel) 
en collectief  belang (geheel) is zoekgeraakt; de 
staat is door de private sector uitgekleed. Zelfs de 
geldschepping is uit handen van de staat genomen 
in 1992, in het verdrag van Maastricht.”

Niet-groeiende economie
Van Egmond zoekt de oplossingen daarom in een 
radicale herziening van de economie: “Groei kan 
niet langer het hoogste doel zijn. Als het niet lukt 
om zaken technologisch op te lossen, moet je als 
politiek consequent zijn: minder produceren, 
minder rijden, minder vliegen. Maar Rutte zegt 
doodleuk ‘We gaan kampioen worden in klimaat-
beheersing. Maar het moet wel betaalbaar zijn’. 
We hebben net corona achter de rug, maar de zit-
tende macht wil door met de groei van Schiphol. 
Als je het serieus meent met uitstootreductie is 
dat onmogelijk. Wanneer gaan we erkennen dat de 
grenzen aan de groei bereikt zijn?”

Vrouwelijke hoop
Hoop haalt van Egmond uit de toenemende rol van 
vrouwen in de samenleving: “Ik zag de #metoo- 
beweging als een soort vulkaanuitbarsting, het 
vrouwelijke dat in opstand komt. Daarin zie ik 
een parallel met moeder aarde die wordt aange-
rand door de mens. Vrouwelijke waarden zitten 
ook bij uitstek in de biodynamische landbouw: 
het verzorgende, het lokale en tijdgebondene. 
De meeste medische specialisten zijn nu vrou-
wen. Alleen in de bankenwereld domineren nog 
de mannen. Maar zelfs daar is verandering: de 
chef-economen bij de drie grote banken zijn ook 
vrouwen. Als ik die vrouwen iets zie schrijven of  
zeggen in kranten, denk ik: dat komt wel goed.” 

Ondanks met emeritaat, gaat Van Egmond onver-
moeid door. Recentelijk schreef hij de Raad van 
State brieven over Schiphol en in een nieuw boek 
getiteld ‘Thrive’ schrijft hij een hoofdstuk over de 
mogelijkheid van een niet-groeiende economie. Tekst en foto:  

Alexis de Roode

Klimaatcampagne   Klaas  van Egmond  

Thijs studeert  
biodynamische landbouw 

op Warmonderhof 

Vrijeschool-mbo Warmonderhof leidt boeren van de toekomst op 

“HIER LEER JE WAT JE CONCREET KUNT DOEN VOOR DE WERELD”

Tijdens de voltijdopleiding biodynamische landbouw wonen, werken en leren jongeren vier jaar lang op 
de boerderijen van Warmonderhof (foto) en andere bedrijven. Rechts op deze foto is nog een deel van 
de Woonderij van Warmonderhof te zien.  Tekst: Kitty Peetoom | Foto: Louise van den Broek/Aeres MBO Dronten Warmonderhof
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Kunstenaar Jantien Mook  Reportage

  Met het klimaat zo hoog op de politieke agenda wordt het tijd dat we de bio-
dynamische landbouw als een geloofwaardige oplossing voor de klimaat- en 
biodiversiteitscrisis neerzetten. Want er valt zoveel te winnen.

boeren hun landbouwmethode verder ontwik-
keld. Het is een robuust en wijs landbouwsysteem 
geworden, waarin dieren zoveel mogelijk buiten 
lopen, ‘s winters in ruime stallen verblijven met 
stro, daglicht en frisse lucht, regionaal geteeld voer 
krijgen dat bij ze past en waar ingrepen (zoals ont-
hoornen en ontstaarten) verboden zijn. Op deze 
bedrijven komen de bovengenoemde problemen 
niet tot nauwelijks voor. Deze manier van land-
bouw biedt dus een integrale en positieve oplossing 
voor een diervriendelijk en duurzaam voedselsy-
steem voor huidige en toekomstige generaties.

Demeter keurmerk
Maar hoe breng je het positieve geluid van een 
kleine (maar groeiende) groep biodynami-
sche producenten (die hun producten onder het 
Demeter keurmerk op de markt brengt) bij een 
breed publiek over het voetlicht? Hoe inspireer je 
boeren, burgers en beleidsmakers tot verandering 
zonder anderen te veroordelen? En hoe kun je de 
grote, complexe en ongrijpbare vraagstukken – die 
onze ratio niet meer aankan – in een open dialoog 
ter sprake brengen?  

Onderbuikgevoelens
Stichting Demeter kreeg het antwoord op deze 
vragen toen beeldend kunstenaar Jantien Mook 
vorig jaar zomer aanklopte met het idee voor 
‘Ahimsa, de rustende koe’. Na ‘The Wheeping 
Elephant’ en ‘Ode voor het varken’ is ‘Ahimsa, de 
rustende koe’ het derde dier waarmee Jantien de 
ontwikkelingen in de samenleving bevraagt door 
ze in een andere, creatieve context weer te geven. 
Ze lichten iets uit, openen ons hart en helpen ons 
om in deze tijd van onrust, onderbuikgevoelens 
en ongenuanceerdheid weer verbinding te maken 
met wat wijzelf  als waar en waarachtig ervaren.

Reizende koe
Na ruim een jaar plannen maken, fondsen werven 
en vooral heel hard werken door Jantien Mook en 
haar vriend Dirk-Jan Schrander is ‘Ahimsa, de rus-
tende koe’ een feit. Sinds medio september zweeft 
ze boven het zand van IJburg strand, met haar blik 
over het water, richting de skyline van Amsterdam. 
‘Ahimsa’ is een immense sculptuur (3m x 6m x 4m) 
die op reis gaat. Vanaf nu zal ze telkens voor een 
periode van een paar weken à maanden in open-
bare ruimtes verschijnen, zoals parken en pleinen, 
waar mensen in het voorbijgaan door haar verrast 
worden en even stilstaan bij haar komst. Rondom 
‘Ahimsa’ stimuleert Stichting Demeter een open 
dialoog tussen boeren, burgers en beleidsmakers 
over alles wat de koe ons geeft en wat we haar 

terug dienen te geven voor haar toekomst in het 
Nederlands landschap. Hiervoor wordt ook een 
serie podcasts gemaakt, die je kunt beluisteren via: 
www.stichtingdemeter.nl.

Nieuwe tijd
Het beeld wilde volgens Jantien gemaakt worden 
om open te staan voor een nieuwe tijd waarin een 
harmonieuze en liefdevolle manier van samenle-
ven en samenwerken voorop staat, een symbiose 
tussen plant, dier, mens en aarde. Het is een lief-
devol beeld dat oproept om tot elkaar te komen. 
Om de stilte in onszelf  te vinden. Om waardering 
te ervaren voor het leven en voor alles wat zo van-
zelfsprekend lijkt.

‘Ahimsa, de rustende koe’ roept op om tot elkaar te komen, de 
stilte in onszelf te vinden. Om waardering te ervaren voor het 
leven en voor alles wat zo vanzelfsprekend lijkt. De komende 
tijd gaat Demeter rondom het beeld de dialoog aan met burgers, 
boeren en beleidsmakers over de omwenteling naar een 
liefdevol landbouwsysteem.

Toekomstige leefkwaliteit
Na de Tweede Wereldoorlog is de reguliere land-
bouw – gefinancierd door Marshall-hulp en 
exportsubsidies – in een paar decennia uitgegroeid 
tot een productiesysteem van monoculturen en 
megastallen. Betaalbaar voedsel voor iedereen, 
was de drijfveer, maar de keerzijde blijkt immens: 
dierenleed, stikstofprobleem, verlies van biodi-
versiteit, uitgeputte bodems, klimaatverandering, 
milieuvervuiling, zoönosen en landschapspijn. 
Problemen die uiteindelijk onze toekomstige 
voedselvoorziening en leefkwaliteit juist weer in 
gevaar zullen brengen.

Robuust en wijs
Tegen de stroom in hebben ook de biodynamische 

AHIMSA  DE RUSTENDE KOE

Bijna honderd jaar geleden – toen we het grondwater 
nog ongezuiverd konden drinken en het Europese 
boerenlandschap bol stond van de bloemen, kruiden, 
insecten en vogels – voorspelde een groepje landbouw-
visionairs dat de intensivering en eenzijdigheid van de 
landbouw tot grote ecologische problemen zou leiden. 
Geïnspireerd door de samenhangen en biodiversiteit in de 
natuur ontwikkelden zij de biodynamische landbouw, een 
diervriendelijke en natuurinclusieve kringlooplandbouw 
avant la lettre. Tekst & beeld:  Annelijn Steenbruggen.

Volg de reis van #Ahimsa 
via de Facebook-pagina’s
van Jantien Mook en 
Stichting Demeter of via: 
www.odetothewilderness.com 
en www.stichtingdemeter.nl
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LIEFDE VOOR DE MENS EN DE NATUUR   6 TIPS
Een BD-boer is ook altijd biologisch, maar door de aanvullende Demeter normen op de EU-wet-
geving voor biologische landbouw zetten zij verdere stappen. Dit overzicht laat een deel van de 

verschillen zien. Meer informatie vind je op www.stichtingdemeter.nl

HIERIN VERSCHILT  BIODYNAMISCH VAN BIOLOGISCH

ZORGDRAGEN VOOR EEN LEVENDE BODEM
Evenwichtige bemesting: maximaal 112 kilo stikstof per hectare uit alle meststoffen Maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest en daarnaast 

onbeperkt stikstof uit andere toegelaten meststoffen

Minimaal 60% biologische, vaste mest Vaste mest is niet verplicht 

Gangbare (drijf)mest is niet toegestaan 35% gangbare (drijf)mest is toegestaan

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

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

Stomen van grond in kassen is niet toegestaan Geen regels op dit gebied

HET BEDRIJF VORMT EEN LEVEND, SAMENHANGEND GEHEEL; EEN BEDRIJFSORGANISME
Het gehele bedrijf moet worden omgeschakeld naar Demeter Gedeeltelijke omschakeling is onder voorwaarden moge-

lijk 

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

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

Gangbaar voer is niet toegestaan 5% gangbaar voer is toegestaan bij varkens en pluimvee

Kalveren krijgen de eerste 3 maanden verse, bedrijfseigen melk; (geit)lammeren en veulens 45 dagen Voor jonge dieren is melk op basis van melkpoeder 
toegestaan

Minimaal 10% van het bedrijf is ingericht om de biodiversiteit te ondersteunen Geen regels op dit gebied

JE ALS MENS ONTWIKKELEN AAN DE LANDBOUW
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

Geen regels op dit gebied

RESPECTEREN INTEGRITEIT VAN DE PLANT
Zaadvaste rassen verdienen de voorkeur. Bij granen (behalve maïs en triticale) zijn zaadvaste rassen 
verplicht

Geen regels op dit gebied

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

RESPECTEREN INTEGRITEIT VAN HET DIER
Onthoornen van koeien en geiten is verboden Onthoornen is toegestaan met ontheffing

Maximaal 5 kippen per m2 staloppervlak Maximaal 6 kippen per m2 staloppervlak

Per 100 leghennen zijn 2 hanen aanwezig Geen regels op dit gebied

Leghennen hebben een zandbad in de binnenruimte Geen regels op dit gebied 

In de uitloop staan struiken en bomen zodat de kippen beschutting kunnen zoeken voor roofvogels Geen regels op dit gebied 

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

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

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

Fokken met genetisch hoornloze mannelijke dieren is in de melkveehouderij niet toegestaan Geen regels op dit gebied

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

Geen regels op dit gebied

VERZORGEN VAN LEVENSKRACHTEN EN VOEDINGSKWALITEIT
Gebruik van biodynamische preparaten is verplicht Geen regels op dit gebied

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 frequen-
tiedroger (bij kruiden) en chemische modificatie (hydrateren, harden, hydrolyseren)

Genoemde bewerkingen zijn bij biologische producten wel 
toegestaan

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

Genoemde bewerkingen zijn bij biologische producten wel 
toegestaan

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

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

Zielsgelukkig
=Kerngezond

7 spirituele wetten voor gezondheid

Zielsgelukkig = Kerngezond  

Drs. Richard de Leth

D
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ichard de Leth

Zielsgelukkig = Kerngezond
7 spirituele wetten voor gezondheid

Drs. Richard de Leth

Je hebt een aangeboren drang om 
voor de volle honderd procent te 
leven. Onbeperkt en bruisend, zonder 
restricties van jezelf of anderen.  
Maar helaas: je leert nergens hoe je dat 
voor mekaar krijgt. 
 
Tot nu. Want in dit boek lees je hoe je 
zielsgelukkig én kerngezond wordt, met de 
zeven wetten voor spirituele gezondheid:

Wet 1: Volg jouw innerlijk vuur 

Wet 2: Tem je oerbrein  

Wet 3: Omhels je narigheid 

Wet 4: Vergelijk jezelf met jezelf  

Wet 5: Geloof je ogen niet

Wet 6: Bedank je klachten 

Wet 7: Kraak de gezondheidscode 

Alle wetten samen zijn de blauwdruk voor gezondheid en geluk. Zo word je wat je in het 
diepst van je kern al bent: honderd procent jezelf.

Drs. Richard de Leth studeerde Geneeskunde, maar was niet 
gelukkig. Hij besloot zijn witte jas aan de wilgen te hangen en zich 
te specialiseren in de preventieve leefstijlgeneeskunde. Hij schreef 
zeven boeken, waarvan er meer dan 250.000 zijn verkocht. 

Met zijn platform OERsterk wil hij één miljoen mensen begeleiden naar 
een beter leven, met het beste medicijn ooit: zelfzorg. Het is zijn missie 
om de aarde zielsgelukkig en kerngezond aan de volgende generatie 
door te geven. Doe jij ook mee? 

9 789082 937817

7 spirituele w
etten voor gezondheid

Vogels wijzen ons de weg
Als het aan Ben Koks ligt zijn vogels slimmer dan 
gangbare boeren en beleidsmakers. De stikstofpro-
blemen, de razendsnelle teloorgang van biodiversiteit 
en economische belangen lopen vaak dwars door de 
discussie over de toekomst van ons voedsel. Dit essay 
benoemt de pijnpunten, maar geeft ook nadrukkelijk 
een positieve denkrichting aan over hoe we een betere 
balans tussen natuur en voedselproductie berei-
ken. Want het ís mogelijk dat natuur en landbouw hand 
in hand gaan, daar is Ben Koks van overtuigd. Op basis 
van zijn eerdere onderzoek laat hij zien dat vogels 
hierbij een sleutelrol spelen. Dit essay biedt je andere 
inzichten over de relatie tussen landbouw en natuur. 
Ben Koks is als ornitholoog en bedenker van akkervo-
gelbeschermingsconcepten internationaal gerespec-
teerd. Volgens Trouw kunnen we door dit boek veel 
leren van het falen van agrarisch natuurbeheer. 

Zielsgelukkig is Kerngezond 
Dit levensboek van Richard de Leth had je op de basis-
school al willen krijgen. Waarschijnlijk had dat in 
jouw leven een hoop onnodig geploeter en irritaties 
gescheeld. Het boek leert je hoe lichaam, geest en ziel 
verbonden zijn. En hoe de ziel de onzichtbare bestuur-
der van lichaam en geest is. Geluk en gezondheid zijn 
een geboorterecht, maar toch staan ze in de huidige 
gezondheidscrisis steeds meer onder druk. Via de 7 
spirituele wetten voor gezondheid in dit boek, krijg 
je meer energie in je lijf, meer rust in je hoofd en veel 
meer zielsgeluk in je leven. 

Zielsgelukkig is 
Kerngezond. Richard 
de Leth. € 19,95  via 
oersterk.nu

Eetbare Natuur 
Schrijver en filosoof Michiel Korthals ziet een vervreem-
ding tussen de voedselproductie en ons als consument. 
In ons huidige dominante, geld gedreven voedsel- en 
landbouwregime is van alles teveel: landbouwhuisdieren, 
chemie, vervuiling, uitputting en grootspraak (‘Neder-
land voedt de wereld!’). Er is ook te weinig: variatie van 
landschap, natuur, en smaak. Korthals geeft inzicht in 
deze problemen en laat zien dat samenwerken met de 
aarde, de bodem, de dieren en het landschap, radicale 
veranderingen nodig maakt. Korte ketens tussen boer 
en consument, zoals Stadslandbouw, helpen en geven 
een sociale impuls aan de samenleving en zorgen voor 
een divers landschap.

Eetbare Natuur - De 
essentie van land-
bouw en voeding. 
Michiel Korthals. 
€ 14,90  ISBN 
9789056157487

Vogels wijzen ons 
deweg. Landbouw 
en natuur in balans. 
Ben Koks. € 11,95 
ISBN: 978905011813

Vegan op de Plank. 
Kate Kasbee. € 22,99 
ISBN 9789089898777

De opdracht een goed 
rentmeester te zijn. 
Henk Pruntel. € 22   
via bdvereniging.nl

Terugkeer naar het 
leven. Joanna Macy 
en Molly Brown. € 19,95  
ISBN 9789062245185

De veganplank
Het is heel helder: we moeten allemaal minder dier-
lijke producten consumeren. Geen idee wat je dan 
op tafel zet? In dit boek staan met zorg en aandacht 
bereide, gezonde recepten die je in een paar minuten 
op tafel zet. Door het op planken aan te bieden, kan 
iedereen zijn eigen voorkeur aan de maaltijd geven. 
Het zorgt voor intieme tafelmomenten met je dierba-
ren, of het nu om een ontbijt-, borrel- of maaltijdplank 
gaat. Want de mooiste herinneringen maak je thuis, 
rond een goed gedekte tafel. En kies je toch graag 
voor biodynamische zuivelproducten, dan kun je die 
eenvoudig toevoegen.

De opdracht een goed rentmeester te zijn
Dit persoonlijke verhaal van biodynamisch tuin-
der Jan Jonkman begint in 1976, als zijn dochter op 
14-jarige leeftijd overlijdt aan leukemie. Jan was toen 
nog bollenteler in West-Friesland en spoot vele kilo’s 
bestrijdingsmiddelen over zijn bollen. Ook middelen 
die leukemie konden veroorzaken. Het was het begin 
van een zoektocht. Want waren die de oorzaak van 
haar dood? Jan kwam op het spoor van de antropo-
sofie en de biodynamische landbouw. In plaats van 
bloembollen ging hij in Flevoland biodynamische 
groente telen. Econoom Herman Wijffels schrijft in 
het voorwoord over Jans wijsheid als tuinder en zijn 
overtuigingskracht, waaraan mede het succes van 
Flevoland als landelijke voorloper in biologische land-
bouw te danken is. Wijffels raadt het boek aan voor 
iedereen die begaan is met de ontwikkeling van een 
landbouw- en voedselsysteem waarin gezondheid van 
mens en aarde centraal staat.

Terugkeer naar het leven
Geïnteresseerd geraakt in het werk van Joanna Macy 
(zie pag 8)? Naast een grondige analyse via de metho-
de van Het Werk Dat Weer Verbindt, voel jij je met dit 
boek door een schat aan oefeningen en rituelen weer 
verbonden met het grotere levensweb. Met vernieuwde 
waarden als moed, solidariteit en engagement ga je op 
weg om van de industriële groeimaatschappij naar een 
levensondersteunende samenleving te komen. 
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Demeter BOER
‘t Leeuweriksveld CV - Emmen
A.B.M.de Winter - Oostvoorne
Arnica Kwekerij - Dwingeloo
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
Boer Brunia - Raerd
Boerderij Blisveld - Drempt
Boerderij Veelust - Hensbroek
Boomgaard Ter Linde - Oostka-

pelle
Brandsma’s plaets - Bolsward
Buitenbant - Bant
Burdineplaats – Nes gem. Hee-

renveen
Coöperatie Hoeve Biesland B.A. - 

Delfgauw
VBA De Kollebloem – Sint Lievens-

Esse
De Beersche Hoeve BV - Oostel-

beers

De Blauwe Spie - Noordschote
De Boomgaard - Zeeland
De Eemstuin - Uithuizermeeden
De Genneper Hoeve - Eindhoven
De Heerlijkheid Groot Weede - 

Hoogland
De Hooge Kamp - Beemte Broekland
De Hooge Weyer - Baexem
De Kaampies - Mantinge
De Korenbloem - Zeewolde
De Kraanvogel - Esbeek
De Kromme lepel - Bergen op Zoom
De Lepelaar - St. Maarten
De Nieuwe Hof - Sint-Truiden
De Oosterwaarde C.V. - Diepenveen
De Stadsboerderij - Almere
De Stadshoeve - Amsterdam
De Sterregaard - Hedel
De Verte VOF - Sexbierum
De Vrolijke Noot - Wapserveen
De Wassende Maan C.V. - Deinze
De Watertuin - Groeningen
De Zonneboog - Lelystad
De Zonnehorst - Punthorst
Dennehoeve - Hooghalen
Doornik Natuurakkers - Bemmel
Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight 

-Den Hoorn
Eindelienge - Ritthem

Ekoboerderij de Lingehof - 
Randwijk

Firma Zijp-Melse - De Rijp
Fruitful - Biddinghuizen
Fruittuinvanwest – Amsterdam
Gaos - Swifterbant
Gerbranda State- Pietersbierum
Groenland Biologische Groentekwe-

kerij Andel BV - Andel
H.G.P. van Beek en A.M.L. van Beek-

Besselink - Dronten
Harmannahoeve - Harlingen
Het Blauwe Huis BV - Ruinerwold
Het Derde Erf - Soest
Het Groene Weten - Vorden
Het Willink - Ane
Hoeve Catherine Elisabeth - Noor-

deloos
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
Kwekerij Eko Logisch - Roe-

lofsarendsveen
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 J. Santing en L.J. Mey-

ling - Ruinervold
Maatschap van Nieuwenhuyzen - 

Biddinghuizen
Maatschap van Zanten - Garmer-

wolde
Melkvee bedrijf Keurentjes-Pieter-

sma - Rutten
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
Natuurlijk Genoegen vof - Drie-

huizen
Obio - Drachten
Ottenheim Sustainable Farming - 

Sint-Truiden
Overesch Ecologische Landbouw 

- Raalte
Overkempe, De Seizoenen - Olst
PC v/d Erve Biologische Akkerbouw 

- Goudswaard
Pluimveebedrijf de Bruijn - Leunen
Schoonderbeek - De Glind
Scorlewald, Raphaelstichting - 

Schoorl
Sonnevanck - Beemster

Stichting Kraaybeekerhof - Drie-
bergen

Stichting Sint Donatus - Den Burg
Stichting Thedinghsweert - Kerk 

Avezaath
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 Paassen - van Balkom vof - 

Oude Leede
Veld en Beek – Doorwerth
Vermuë Marknesse - Marknesse
Villa Sterrebos - Frederiksoord
Vof van der Spek - Lage Zwaluwe
Warmonderhofstede BV Tuinbouw 

- Dronten
Weleda Nederland SE - Zoetermeer
Westers Organic - Biddinghuizen
Wilhelminahoeve - St Philipsland
Zonnehoeve – Zeewolde

Demeter BOEREN- 
VERWERKER

BioNico BV - Warnsveld
Boerderij Ruimzicht - Halle
De Bolster BV - Epe
De Buitenplaats - Eenigenburg
De Dennenkamp - Rekken
De Hondspol VOF – Driebergen
De Kompenije - Drachtstercom-

pagnie
De Muyehof - Nieuwerkerk
De Noorderhoeve - Schoorl
De Vijfsprong - Vorden
De Zaderij Coöperatie U.A. - Bant
Dijkgatshoeve, Raphaelstichting - 

Wieringerwerf
Ekoboerderij Arink - Lievelde
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
Pluimveebedrijf Boerveenshof - 

Gasselternijveen
Ridammerhoeve - Amstelveen
Saanenhof - Heeze
Seaking Rotterdam BV - Ophemert
Warmonderhofstede - Dronten
Widar Fonds VZW - Merksplas
Zonnegoed - Ens

Zorgboerderij De Klompenhoeve - 
Egmond a/d Hoef

Zorgboerderij Naoberhoeve - 
Echten

Zuuver – Buurse

Demeter HANDELAAR
Aaldering Trade BV - Biddinghuizen
AgroFair Benelux BV - Barendrecht
Baarsma Wines BV - Zoetermeer
Bakkerij Verbeek BV - Brummen
BD-Totaal BV - Houten
Bidfood BV – Ede
Bio Freshi Produce - Breda
Bio World BV - Poeldijk
BIO-Center ZANN - Berkel en 

Rodenrijs
Bio-Freshi BV - Dongen
Biofresh Belgium MV/SA - Gavere
Bioorganic Holland BV - Horn
BioRey BV - Eindhoven
Bolle en Bolle BV (Oxxafood) - 

Veenendaal
CIV Superunie BA - Beesd
Coöperatie “Nautilus Organic” UA - 

Emmeloord
De Terp Squashpackers - Erichem
Deli Harmony - Hedel
Delta Wines Nederland B.V. - Wad-

dinxveen
Do-it BV -  Barneveld
Eosta BV - Waddinxveen
Ets. Mandy-Mapol - Uccle
Fairtrasa Holland BV - ’s-Graven-

zande
Fairtrasa Sustainable Food BV. - 

Garyp
Flevolof BV - Espel
Fresh Way of thinking BV -  Lut-

jebroek
Gebr. Rademaker BV - De Hoef
Heegsma BV - Lemmer
Hofweb - Biddinghuizen
Holland Pharma - Borculo

Hortica BV - Andijk
ID organics – Zaandam
Just Organic Service & Trading 

BV - Hoorn
Nature Bio Foods BV - Maasvlakte 

Rotterdam
Naturelle BV - Barendrecht
Natuurplan BV - Holten
Noble-House NV - Brasschaat
Oerlemans Foods Waalwijk BV - 

Waalwijk
OTC Organics BV - Dronten
Oud Reuchlin & Boelen BV - Zoe-

termeer
Reudink BV - Lochem

Rossano Wijnimport - Nuenen
SIGuRIDna - Wognum
Sligro Food Group Nederland BV 

- Veghel
Stoker Vogelaar BV - Biddinghuizen
Tradin - Amsterdam
Twisk Organic Trade BV - Dronten
Van Dorst Logistic Services - 

Bergen op Zoom
vanRijsingensource BV – Helmond

Demeter VERWERKER
Aaldering Bio ui - Biddinghuizen
Agrico (afd Bioselect) - Emme-

loord
Agrifirm NWE BV Apeldoorn - 

Apeldoorn
BD Graan BV - Middenmeer
Bio Beta BV - Zeewolde
Bio Kaas BV - Molenschot
BioRomeo BV - Ens
De Grote Kamp BV - Volkel
De Traay - Lelystad
De Woeste Grond - Sellingen
Fritz Vanlerberghe - Passendale
Green Organics BV - Dronten
Heerlijkheid Mariënwaerdt - Beesd
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
ODI De Dageraad BV (Aurora) - Ven-

Zelderheide
Odin Groothandel B.V. Geldermalsen 

- Geldermalsen
Onze Bio Slager - Breda
Organic Flavour Company BV - 

Veenendaal
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
Warmenbol cvba - Aartselaar
Weerribben Zuivel BV - Nederland
Zonnemaire Biol. Bakkerij Ad van 

der Westen BV - Waspik

De oranje-groene  DemeterGIDS

GIDS

Klimaatverandering is volgens John probleem 
nummer één van de samenleving: ‘In de Achter-
hoek hebben we drie intens hete zomers achter 
de rug. In de verdroogde weilanden viel niks meer 
te eten voor onze koeien. Als dit een terugkerend 
fenomeen wordt, moeten we nog verder extensi-
veren.’ 

Circulair werken
Toen John en Liane in 1991 het bedrijf  van Johns 
ouders overnamen, zijn ze gelijk zonder chemie 
en kunstmest gaan werken. Vijf  jaar later groeide 
de vraag naar biologische melk en schakelden ze 
officieel om naar bio. Naarmate ze meer grond van 
Natuurmonumenten konden pachten, gingen ze 
steeds extensiever werken: ‘Om op die weg verder 
te gaan, volgde ik de doorschakelcursus naar bio-
dynamische landbouw. Ik voelde me gelijk op mijn 
plek. Mijn drang om circulair te werken in samen-
hang met de natuur herkende ik ook bij de andere 
biodynamische boeren.’

Input en output
Toen de landbouw in de jaren '70 en '80 van de 
vorige eeuw ging opschalen, was het aanvoeren 
van energie en grondstoffen en het afvoeren van 
reststromen (waaronder mannelijke dieren) geen 
issue. ‘Maar hoe intensiever de landbouw werd, 

des te groter werd ook de verslaving aan inputs en 
outputs’, zegt John. ‘Klimaatverandering en stij-
gende grondstoffenprijzen maken dit onhoudbaar. 
Hoewel ik een positieve Bourgondiër ben, voorspel 
ik paniek en chaos als we niet op tijd anticiperen.’ 
Bij John en Liane is het roer al om: ‘Na twintig jaar 
hard werken hebben wij ons losgewrikt. Alles wat 
hier groeit en bloeit is onderdeel van het systeem. 
Ook onze stierkalfjes houden we aan. Na een goed 
leven in de kruidenrijke weilanden gaan ze op 
tweejarige leeftijd naar de slager. Het vlees ver-
kopen we via onze boerderijwinkel. Stoppen met 
diesel is nog een uitdaging. Dat wordt dan ook één 
van de eerste projecten van het klimaatcollectief.’ 

Elanden in Lapland
Hoe kijkt John naar de consumptie van vlees en 
zuivel binnen het klimaatvraagstuk? ‘Wanneer je 
herkauwers in een circulair systeem houdt, is er 
niks aan de hand. Je hoort toch ook niemand over 
de elanden in Lapland? Maar als je zo extensief  
werkt als wij doen, dan zijn de huidig melk- een 
vleesprijzen ver weg van de realiteit. Dankzij onze 
lage pachtprijs en inkomsten uit de boerderijwin-
kel en hotel hebben wij het goed. Daarbij is het me 
ook veel waard dat ons bedrijf  – op de diesel na 
– zelfvoorzienend en toekomstbestendig is. Die 
autonomie geeft ons vrijheid en geluk.’ 

Drie biodynamische boeren – waaronder John Arink van Ekoboerderij Arink in Lievelde (Gelderland) – hebben hun kennis gebundeld in 
het ‘Landbouwcollectief Meino Smit’. Onder leiding van onderzoeker Meino Smit* gaan zij hun bedrijven zo circulair mogelijk maken. Voor 
John en zijn vrouw Liane is hun bedrijf met 100% eigen voer- en stroteelt voor hun 50 melkkoeien en 120 kalveren, al bijna klimaatneu-
traal. De grootste uitdaging? Het stoppen met diesel! Tekst en beeld: Annelijn Steenbruggen

John Arink  Interview

DUURZAME 
LANDBOUW IS 

AUTONOOM
    Je eigen levenspad bewandelen voor een 

zelfvoorzienend en toekomstbestendig 
bedrijf geeft vrijheid en geluk

Extensiveren is een manier van 
landbouw en veeteelt waarbij 
gebruik wordt gemaakt van 
meer grond per dier, en waarbij 
dieren meer en langer buiten 
in de weide kunnen staan. 
Boeren zijn minder afhankelijk 
van grondstoffen van buiten 
het bedrijf. Ook gronden van 
andere partijen, zoals Natuur-
monumenten kunnen worden 
ingezet. Extensieve landbouw 
past binnen de visie op kring-
looplandbouw en wordt door het 
ministerie gestimuleerd. 

*  Voor een écht duurzame 
landbouw zijn radicale 
maatregelen nodig. 
Meino Smit schetst in zijn 
proefschrift het beeld van 
zo’n landbouw waar niet de 
machine, maar de mens weer 
voorop staat.
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