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Demeter producten zijn niet in de gewone supermarkt verkrijgbaar. Ze zijn te koop via biologische 
speciaalzaken, boerenmarkten, boerderijwinkels, groentepakketten en biologische bezorgdiensten.

Waar is Demeter te koop?
Waar te koop?

Biologische 
speciaalzaken

In Nederland zijn ruim 400 
biologische speciaalzaken. 

Een deel van hun assortiment is 
biodynamisch. Veel winkels zijn 
aangesloten bij een landelijke 
keten, zoals Ekoplaza, Odin of 

Natuurwinkel, maar er zijn 
ook veel zelfstandige 

winkels.

Bezorgdiensten
Er zijn diverse biologische 

bezorgdiensten, sommige zijn 
landelijk, andere regionaal. Een deel 
van hun assortiment is biodynamisch. 

Enkele webwinkels zijn: Odinbezorgdienst, 
Hofweb, Ekoplaza Biologisch Thuisbezorgd, 

Bioaanhuis (Zuid-Holland), Bioweb 
Gezond Gemak (Friesland), De Grote 
Verleiding (Zeeland, West-Brabant), 

Ekonoom (Groningen en 
Drenthe)

Boerenmarkten
Er zijn bijna 40 biologische 

boerenmarkten in Nederland. 
Een deel van de kramen op deze 

markten is van biodynamische 
boeren. Een overzicht van 
boerenmarkten staat op 
bewustbiologisch.nl

Waar zijn die 
winkels te vinden?

Kijk op ekoplaza.nl/vestigingen 
voor de Ekoplaza’s en een deel van de 
Natuurwinkels, zelfstandige winkels en 

boerderijwinkels; kijk op natuurwinkel.
nl/winkels voor de Natuurwinkels; kijk 
op odin.nl/over-odin/winkels voor de 
Odin winkels; kijk op nieuweband.nl/

verkooppunten voor Odin-winkels 
en een deel van de Natuurwinkels, 

zelfstandige winkels en 
boerderijwinkels.

Boerderijwinkels, 
huisverkoop, 

groentepakketten
Op de kaart achterin dit Demeter Magazine 

kunt u zien waar de 148 biodynamische 
boerderijen zich bevinden in Nederland en 

Vlaanderen. Bijna de helft hiervan heeft 
een boerderijwinkel, huisverkoop en of 
groenteabonnementen. U vindt ze door 

op stichtingdemeter.nl/locaties 
de trefwoorden ‘boerderijwinkel’, 

‘huisverkoop’ en ‘groente-  
en fruitabonnementen’ in te 

voeren.

Het 
Demeter 

keurmerk werd 
in een onafhankelijk 
onderzoek van Milieu 
Centraal verkozen tot 

Topkeurmerk vanwege 
onderscheidende 

normen en 
onafhankelijke 

inspecties
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De kopgroep zorgt 
voor snelheid in 
het peloton

Soms lijkt het alsof beleidsontwikkelaars vooral 
met de bezemwagen bezig zijn als het gaat om 

verduurzaming van onze samenleving. We mogen 
vooral niemand achterlaten of tegen het hoofd 

stoten. ‘Draagvlak’ is het nieuwe toverwoord om 
voorlopig niets te hoeven doen.

Maar zo werkt het niet. Wanneer gaat een peloton 
harder fietsen? Juist als er een kopgroep is ontsnapt. En 
nu we misschien wel met de belangrijkste wedstrijd in 

onze geschiedenis bezig zijn, namelijk de strijd tegen de 
verdere opwarming van onze aarde en het verlies aan 

biodiversiteit, hebben we koplopers nodig met lef.

In de film The Biggest Little Farm, die afgelopen zomer 
uitkwam in de Nederlandse bioscopen, is te zien wat 

biodynamische koplopers teweeg kunnen brengen. Een 
dor en uitgewoond landgoed werd in zeven jaar tot 

grote bloei gebracht door volledige inzet op biodiver-
siteit en bodemvruchtbaarheid. Een teken van hoop in 
een wereld vol alarmerende signalen. Veel kleiner merk 
ik het in onze kleine eigen achtertuin. Sinds we nog wat 
tegels hebben gelicht en de tuin zo vol mogelijk hebben 
gezaaid en gezet met bloeiende planten, zoemt en vliegt 

er de hele dag van alles rond. 

We kunnen nog veel meer bereiken als we ruim 
baan geven aan de koplopers die het leven koes-

teren en inzetten op het versterken van onze 
biodiversiteit. Daarom vindt u in dit magazine 
naast inspirerende reportages over biodynamisch 
werkende boeren ook een vergelijkend overzicht 
tussen de regels voor biologisch en de aanvullende 

normen voor biodynamisch/Demeter. Niet omdat 
biologisch niet zou deugen, integendeel, het is een 

enorme vooruitgang ten opzichte van een door 
kunstmest en chemie gedreven landbouw. Maar 

we kunnen nog verder en beter. Dat moet onze 
inzet zijn. Biodynamische boeren zijn vaak voor-
trekkers – koplopers – en daarover leest u in deze 

krant. En nog beter: u kunt straks in de winkel uw 
keuze mede hierdoor laten bepalen. Want we kun-
nen elke dag richting geven aan onze samenle-

ving via ons gedrag en onze aankopen 

Steun de koplopers, dan komt het peloton 
ook op stoom. En misschien kunt u zelf ook 

nog wat bloemrijks zaaien of planten in tuin 
of balkon. 

Bert van Ruitenbeek, 
directeur Stichting Demeter
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Stichting Demeter
Stichting Demeter verzorgt de certificatie en promotie van het Demeter keurmerk.

Vanuit normen en richtlijnen die door Demeter Internationaal worden bepaald, stelt
ze voor Nederland en Vlaanderen interpretaties vast en laat de Demeter bedrijven
hierop controleren. Zij bewaakt de kwaliteit van het keurmerk. Online: Bezoek ook
onze Facebook pagina www.facebook.com/DemeterNederland of onze website:

www.stichtingdemeter.nl

Overige organisaties voor biodynamische landbouw en voeding:
BD-Vereniging

De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding brengt boeren
en burgers samen die enthousiast zijn voor BD-landbouw. Zij wisselen kennis, ervaring

en ideeën uit via bijeenkomsten, studie- en intervisiegroepen (voor boeren en
winkeliers), excursies en het ledenblad Dynamisch Perspectief. www.bdvereniging.nl

Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische landbouw
Biodynamische landbouwgrond in goede handen over de generaties heen. Dat
is waar Stichting Grondbeheer voor staat. Met geld uit schenkingen en obligaties

verwerft deze stichting landbouwgrond en verpacht die aan biodynamische
boeren en tuinders. www.bdgrondbeheer.nl

Warmonderhof
Warmonderhof is een opleidingscollectief voor biodynamische landbouw, gevormd 

door Aeres MBO Dronten Warmonderhof en Stichting Warmonderhof. Deze 
partnerorganisaties bieden samen een BD-landbouwopleiding aan in de vorm 

van wonen, werken, leren. Er is een opleiding voor jongeren en een opleiding voor 
volwassenen. 

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

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

Tuinen van Kraaybeekerhof bieden zelfoogstabonnementen aan en betrekken 
de lokale community bij voedselproductie met respect voor de omgeving. 

Stichting Kraaybeekerhof met Academie en tuinen is gevestigd op Landgoed 
Kraaybeekerhof.

  
UITGEVERIJ: Aarde Media Exploitatie | Demeter Magazine

Uitgever: Albert Poutsma
Content partner: Stichting Demeter

Opmaak: Celina Koekenbier
Distributie partner: Natudis Nederland en Odin Estafette

Contact: Albert Poutsma
Email: albert.poutsma@krantvandeaarde.nl

Telefoon: 06-53332980

Demeter Magazine is gratis verkrijgbaar op meer dan 500 plaatsen: reform winkels, 
natuurvoeding speciaalzaken, groente en fruit winkels, drogisterijen en biologische 

supermarkten in heel Nederland tijdens de zaai dagen en op de bio beurs en 
andere evenementen. Oplage 20.000
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WWW.STICHTINGDEMETER.NL - WWW.FACEBOOK.COM/STICHTINGDEMETER
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De naam zegt het al: op De Graasboerderij in het Friese Sondel draait het om grazen. Van 
maart tot december lopen de tachtig melkkoeien buiten om zelf het verse gras ‘op te halen’, 
zoals Welmoed Deinum dat noemt. Op stal eten de koeien hooi en kuilgras van eigen teelt. 
Krachtvoer staat niet op het menu. 

Sinds twee jaar zit Welmoed Deinum bij haar ouders 
in de maatschap en runnen ze het biodynamische 
melkveebedrijf met z’n drieën. “Mijn moeder doet de 
erfwinkel en maakt de rauwmelkse hangop”, vertelt 
ze. “Mijn vader en ik bemoeien ons met de koeien 
en het gras. We hebben bewust voor het Fries-Hol-
landse koeienras gekozen, omdat zij het goed doen 
op puur gras. Per jaar geven ze gemiddeld 5.500 liter 
smaakvolle melk van topkwaliteit waar wijzelf en 
onze klanten blij van worden. In de potstal gebrui-
ken we grotendeels natuurstro van eigen pachtland. 
Omdat we de kringloop zo goed als rond hebben 
en geen duur krachtvoer inkopen, verdienen wij een 
goede boterham.”

Diploma op zak
Na de middelbare school heeft Welmoed een half jaar 
door Australië gereisd. “Om de wereld te zien en te 
ontdekken wat ik wilde met mijn leven”, zegt ze. On-
derweg vond ze werk bij een biologische melkveehou-
der: “Het klikte enorm. Het was een superleuk gezin en 
ik vond het heerlijk om vroeg op te staan en de koeien 
te melken.” Toen wist ze het: “Dit is mijn ding.” 
“Als ik weer thuiskom, ga ik ervoor”, mailde Welmoed 
naar haar ouders. “Fijn”, mailden ze terug, “maar je 
moet er van ons nog vijf jaar over nadenken.” Terug in 
Nederland verhuisde Welmoed met gezonde tegenzin 
van de boerderij naar de stad Groningen en ging ze 
Voedingsmiddelentechnologie studeren in Leeuwarden: 
“Een melkveehouder is met voeding bezig en het leek 
mij nuttig om wat meer over de achtergronden daar-
van te weten. Het was een pittige studie maar het is 
me gelukt. Ik had mijn diploma op zak én ik wilde nog 
steeds boerin worden.”

Van 2 naar 4 naar 8
Op verzoek van Rouveen, de kaasfabriek die hun melk 
afneemt, is de familie Deinum in 2014 doorgescha-
keld van bio naar de biodynamische landbouwme-
thode. “Sindsdien neemt de biodiversiteit alleen maar 
toe”, zegt Welmoed enthousiast. “Als je eenmaal 
bloemen, insecten en vogels hebt, nemen ze expo-
nentieel toe: van 2 naar 4 naar 8. Als je nu bij ons de 
bodem open maakt, krioelt het van de regenwormen. 
Als gevolg daarvan groeien het gras en de kruiden 
verbazend goed. Dat trekt weer insecten en vogels 
aan. Voor het eerst sinds twintig jaar hebben we niet 
alleen weidevogels op het natuurland, maar ook in 
onze cultuurweilanden. In het voorjaar is ons bedrijf 
een geel eiland van paardenbloemen. Onze buren vin-
den die uitzaaiers niet fijn, maar ik vind het prachtig. 
Onze positieve ervaringen delen we graag. Als meer 
boeren op deze manier gaan werken, kunnen we 
Moeder Aarde weer in optimale vorm brengen.”

Tekst en foto: Annelijn Steenbruggen

Melk waar we blij van worden

‘Als je eenmaal bloemen, insecten  
en vogels hebt, nemen ze exponentieel toe’
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Na een carrière als journalist en woordvoerder heeft Jorinde Schrijver het roer omgegooid. Sinds een 
half jaar is ze mede-ondernemer op De Lepelaar, het tuin- en akkerbouwbedrijf van haar ouders en 
Joris Kollewijn. Haar vader, Jan Schrijver, geeft graag ruimte aan de inbreng van Joris en zijn dochter. 
De visie van de nieuwe generatie vindt hij essentieel voor de bedrijfsontwikkeling.

Op 75 hectare verbouwt De Lepelaar in Sint Maarten 
(NH) diverse soorten groenten, aardappels, graan 
en kruiden met een team van circa twintig mensen. 
Wanneer je de bedrijfswinkel, kantine en grote 
schuren ziet, is het nauwelijks voor te stellen dat Jan 
Schrijver in 1971 op slechts één hectare is gestart 
als bedrijfsopvolger van zijn vader. Omdat Jan geen 
heil zag in gif en kunstmest, schakelde hij – ondanks 
de waarschuwingen van zijn vader – direct om naar 
de biodynamische bedrijfsvoering. Jorinde: “Het is 
prettig om te werken in een bedrijf met een stevige 
visie, helemaal nu ‘de buitenwereld’ tot gelijkende 
inzichten komt.” Als voorbeelden noemt ze de kring-
looplandbouw en circulair ondernemen. “Dit is voor 
de BD-sector al zo oud als de weg naar Rome.” De 
Lepelaar heeft bijvoorbeeld een hechte samenwer-
king met biodynamisch melkveebedrijf De Buiten-
plaats, een paar kilometer verderop. Jan: “Samen 
vormen we een kringloop: zij krijgen stro en veevoer 
van ons, wij krijgen koeienmest van hen. De kunst 
is om zoveel mogelijk bedrijfseigen stoffen in onze 
gezamenlijke kringloop te houden.”

Familiebedrijf
De Lepelaar bestaat uit vier bedrijfsonderdelen: het 
land met fijne en grovere teelten, de kas, de winkel 
en het onroerend goed. Samen met zijn team is Joris 
verantwoordelijk voor het land en de kas plus alle 
afzet naar groothandels en winkels. Jorinde onder-
steunt alles daaromheen, zoals personeelsbeleid, 
financiën, de administratie en communicatie. Ook 
speelt Jorinde een rol als intermediair tussen ‘de 
familie’ en het bedrijf. Zo wordt er gewerkt aan een 
nieuwe bedrijfsstructuur. De rol van haar ouders 
verschuift stap voor stap richting adviseurs op strate-
gische onderwerpen. Jorinde: “Ik vind het een mooi 
en betekenisvol bedrijf waar ik graag mijn energie 
in steek. Het voelt goed, onder andere vanwege de 
vrijheid die ik krijg. Er behoort een kloppende relatie 
te zijn tussen landbouw, natuur en maatschappij. Op 
al die fronten hebben we een rol te vervullen. Ik vind 
het uitdagend om dit op een slimme manier te doen: 
financieel, organisatorisch en ecologisch robuust.” 

Bedrijfseigenheid
Jan vindt het belangrijk dat zijn dochter en Joris, als 
nieuwe generatie, het bedrijf op hun manier ontwik-
kelen: “De kern van elk biodynamische bedrijf hoort 
hetzelfde te zijn, zoals meebewegen met de natuur 
en het stimuleren van biodiversiteit. Daarnaast geven 
de individuele mensen vorm aan de bedrijfseigen-
heid, waardoor elk biodynamisch bedrijf ook totaal 
anders is. Wanneer elke generatie kan toepassen wat 
bij hen past, geeft dat vleugels en komt het bedrijf 
als geheel in een opwaartse spiraal.”

Tekst en foto: Annelijn Steenbruggen

Vertrouwen geeft vleugels

‘Het is prettig om te werken in een bedrijf 
met een stevige visie, helemaal nu ‘de 
buitenwereld’ tot gelijkende inzichten komt’
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Bloemkool, sla, tomaten… het komt allemaal voort uit een zaadje. 
En waar komen de zaden vandaan? Daarover lees je meer in 
Zaaiers, zaadgoed is van ons allemaal.

Meer dan de helft van de zadenmarkt is in handen van 
drie grote multinationals, die steeds geavanceerdere 
technologische technieken gebruiken voor de ontwik-
keling van nieuwe rassen. Zij brengen hybride rassen 
(zie kader) op de markt die niet geschikt zijn om in een 
volgende generatie mee verder te telen.

Ideaal
Het ideaal van de biodynamische landbouw is om 
zaadvaste rassen te gebruiken, die wel geschikt zijn 
om er zaad van te oogsten waarmee je verder kunt 
telen. Zo kan de biodynamische kwaliteit van generatie 
op generatie worden doorgegeven. Helaas zijn er nog 
onvoldoende goede zaadvaste rassen beschikbaar. 
Daarom gebruiken biodynamische boeren nog vaak 
hybride rassen.

Zaaiers
Een klein, maar groeiend aantal boeren en tuinders 
neemt de selectie van zaad weer in eigen hand. De 
BD-Vereniging heeft over deze initiatieven in juni 2019 

Als meer boeren zelf zaden gaan telen, verschijnen er meer bloemen in het landschap. Dit is bloeiende boerenkool.

Zaden voor de toekomst

Zaaiers

een themanummer gemaakt van haar ledenblad 
Dynamisch Perspectief: Zaaiers, zaadgoed is van ons 
allemaal. Enkele teksten hieruit staan (ingekort en be-
werkt) op pagina 9 en 10. Het hele tijdschrift is online 
te lezen via bdvereniging.nl/dp. 
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Wat zijn zaadvaste en hybride rassen?
Een zaadvast ras is op de klassieke manier van ver-
edeling is ontstaan: door kruisen en selecteren. Als 
een teler het zaad oogst en opnieuw uitzaait, heeft 
dit gewas ongeveer dezelfde eigenschappen als de 
ouders. Telers kunnen deze rassen dus zelf natelen 
en op den duur bedrijfseigen rassen ontwikkelen.

Een hybride ras is ontstaan uit een kruising van 
twee verschillende, homogene ouderlijnen. Dit 
gewas (de F1-hybride) combineert de positieve 
eigenschappen van de ouders en is zeer uniform. 
Als je hiervan zaad oogst en opnieuw uitzaait, krijgt 
het gewas in de volgende generatie (de F2) allemaal 
verschillende eigenschappen. Dit zaad is dus niet 
bruikbaar voor nateelt of bedrijfseigen selectie. 

Een CMS-hybride is een ras dat gemaakt is via 
protoplastfusie. Dit is een vorm van genetische 
manipulatie op celniveau die vanwege een uitzon-
deringsclausule niet onder de gentechwetgeving 
valt. Biodynamische boeren mogen geen rassen 
gebruiken die zijn ontwikkeld met deze methode 
(vaak toegepast bij veredeling van kolen en witlof). 
Biologische boeren mogen dat wel.
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René Groenen en Gineke de Graaf van De Beersche Hoeve zijn al twintig jaar 
actief in de biodynamische zaadteelt. Als biodynamisch tuinder merkte René 
in de jaren negentig dat er bepaalde zaadvaste rassen verdwenen die hij graag 
gebruikte. Rode Kogel-rode biet en Westlandse winter-boerenkool werden ver-
vangen door F1-hybride rassen. Dat baarde hem zorgen. 
In 1998 ontmoette René bij de jaarlijkse internationale biodynamische conferen-
tie in Dornach mensen die in Duitsland een begin hadden gemaakt met het telen 
en verkopen van zaden van zaadvaste rassen. Of René interesse had in het telen 
van radijszaad? Dat wilde hij wel proberen en dat eerste zaadteeltjaar was een 
groot succes. 

Op de Beersche Hoeve in Oostelbeers telen ze nu biodynamisch groentezaad 
voor Bingenheimer Saatgut AG (kortweg Bingenheim genoemd), een zaden-
handelsbedrijf dat zich volledig op zaadvaste rassen richt. Er zijn 90 telers 
bij aangesloten, waarvan zes uit Nederland. Nauw hiermee verbonden is de 
Vereniging Kultursaat die rassen ontwikkelt specifiek voor de bio en biodynami-
sche landbouw. Kultursaat heeft ongeveer 300 ondersteunende leden en 
ontvangt jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen euro aan projectgelden 
van fondsen en overheden. Daarmee worden de ongeveer 30 
aangesloten veredelaars, onder andere De Beersche Hoeve (een 
dochterbedrijf van Coöperatie Odin), in staat gesteld te werken 
aan de ontwikkeling van nieuwe rassen en het zoeken naar en 
ontwikkelen van alternatieve veredelings- en onderzoeksmethoden. 

Jan Velema verrichte pionierswerk met de oprich-
ting van biologisch zadenbedrijf Vitalis 25 jaar geleden. Nadat hij 

afscheid nam – Vitalis is nu een dochterbedrijf van Enza Zaden – groeide bij 
hem de wens dat selectie en veredeling weer terug zouden komen in de hand 
van boer én consument. Hieruit ontstond het idee om Coöperatie de Zaderij op 
te richten. 

Sinds de start in 2017 zijn twaalf telers lid die zelf zaden vermeerderen. Via een 
webshop zijn de zaden te koop. Jan: “De leden zijn op en top gemotiveerd om 
zaden te telen, maar er komt veel kijken bij een zaadbedrijf: kwaliteitseisen, 
wetgeving, marketing, logistiek, zaadadministratie. We zijn nu een bedrijfsplan 
aan het maken om daarin nieuwe stappen te kunnen zetten.

“Het is belangrijk dat er meer bewustzijn komt voor waar het zaad vandaan 
komt, bij telers en consumenten. Dat is voor mij de belangrijkste drijfveer om 
me in te zetten voor De Zaderij. Met zaadvaste rassen kunnen boeren zelf 
zaden telen. Ik ben niet principieel tegen hybrides – ik heb er zelf ook geld mee 
verdiend – maar hybrides horen bij het gangbare verdienmodel: technologische 
veredeling waarbij de consument op afstand wordt gezet. Zaad wordt gezien 
als een wasmiddel met ieder jaar een vernieuwde formule.”

Een vergelijking van boerenkoolrassen op De Beersche Hoeve

Plantenveredelaar Jan Velema kruist erwten

Beersche Hoeve, 
Bingenheim en 
Kultursaat

De Zaderij

Zaaiers
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Vzw Vitale Rassen is een nieuwe vereniging in België die het telen 
van zaden terug wil brengen op de boerenakker. Lien Vrijders zet 
zich daarvoor in. Ze vertelt: “Ikzelf ben geen boer, maar zet met volle 
overtuiging mijn schouders mee onder dit project. 
Enkele jaren geleden kwam ik, via de Landwijzeropleiding, voor een les zaadteelt 
terecht op groentebedrijf Akelei. Zaadteelt is daar een vanzelfsprekend onder-
deel van de bedrijfsvoering. Tot die dag had ik nog niet echt stilgestaan bij de 
herkomst van ons zaadgoed. Ik had geen idee welke ingrepen daar allemaal 
bij te pas kwamen en hoe ver die vervreemd waren van de gewone levenscy-
clus van een plant. Die dag ging een hele nieuwe wereld voor me open. Een 
wereld vol verbazing en verwondering. Verbazing omdat in de hele trend naar 
bewust consumeren, lokale en milieuvriendelijke voedselproductie het verhaal 
rond zaden bijna niet verteld wordt. Verbazing ook omdat de landbouw zo’n 
cruciaal element uit handen heeft gegeven aan een sector die niet zozeer de 
belangen van de landbouw voorop stelt, maar gedreven wordt door een sterke 
economische logica en een streven naar winst. Met alle gevolgen van dien. Maar 
anderzijds ook verwondering. Eerst en vooral vond ik het zo heerlijk om op een 
landbouwbedrijf rond te lopen waar zoveel planten in bloei stonden. Dit voelde 
juist aan.” Bij de start van het seizoen 2021 wil Vzw Vitale rassen klaar zijn om 
de eerste zadenselecties op de markt te brengen. Wil je meer weten of (financi-
eel) meedoen? Mail dan lienvrijders@gmail.com.

Het is 6 oktober 2018. Een rij van veertig grote en kleine mensen staat langs de 
akker op tuinbouwbedrijf De Lepelaar. Tuinder Jan Schrijver doet de ritmische 
zaaibeweging voor. Als zijn linkerbeen naar voren stapt, pakt hij met rechts een 
handvol spelt. Tijdens de volgende stap maakt zijn hand een sikkelvormige bewe-
ging en zweven de korrels in een boog door de lucht. Links. Rechts. Links. Rechts.
De verbinding met de akker en het zaad is voelbaar. Dan komt de rij zaaiers in 
beweging, vol geconcentreerde aandacht. De zaden zweven in het rond en de 
akker vult zich met een sfeer van vreugde. Zaadbakjes raken leeg en worden 
weer gevuld. Weer teruglopen en kijken waar je gebleven was, waar het spoor 
van graankorrels in de aarde stopt. Acht biodynamische boerderijen deden in 
2018 mee aan Toekomst Zaaien. Ook in de weekenden van oktober 2019 kan 
iedereen weer meedoen. Stichting Demeter organiseert Toekomst Zaaien samen 
met de BD-Vereniging, Stichting Zaadgoed, Stichting Grondbeheer biologisch-dy-
namische landbouw, biologische winkelorganisaties en anderen. Dit project 
vraagt aandacht voor het grote belang van zaadvaste rassen voor de biodynami-
sche landbouw en voor biodiversiteit op de akker. 

Vitale Rassen

Toekomst Zaaien

Zaterdag 5 oktober: De Lepelaar in 
Sint Maarten (boven Alkmaar)

Zondag 6 oktober: Kraaybeekerhof in 
Driebergen

Zaterdag 12 oktober: Boerderij Bui-
tenbant in Bant (Noordoostpolder)

Zondag 13 oktober: Doornik Na-
tuurakkers in Bemmel (boven Nijme-
gen)

Woensdag 16 oktober om 10 uur: 
Wassende Maan in Astene-Deinze 
(onder Gent)

Zaterdag 19 oktober: Kollebloem in 
St.Lievens-Esse (tussen Brussel en 
Gent)

Zaterdag 26 oktober: De Kromme 
Lepel in Lepelstraat (boven Bergen 
op Zoom)

Zondag 27 oktober: Het Geweide 
Hof in Garmerwolde (bij Groningen)

De zaden van deze selderij met witte stelen werden niet meer op de markt 
aangeboden. Vlaamse telers vermeerderen het zaad nu zelf.

Een prachtige sfeer tijdens het Toekomst Zaaien vorig jaar bij 
biodynamisch bedrijf De Lepelaar in Sint Maarten

Zaai je mee op de biodynamische boerderij? 
In oktober mag iedereen meedoen met Toekomst Zaaien. Het start om 14 uur, 
tenzij anders vermeld. 

Kijk voor meer info en aanmelden op toekomstzaaien.nl.
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Vijf jaar geleden kocht biodynamisch tuinder Isabel Duinisveld zaad van de Marina di Chioggia pom-
poen, omdat ze die zo lekker vond. Van de mooiste en lekkerste pompoenen bewaarde ze de zaden en 
zaaide die opnieuw uit. Vanaf dit najaar mogen ook consumenten zaden van smaakvolle ‘familiepom-
poenen’ terugsturen. Iedereen die meedoet hoort bij de Familie Pompoen.

Tuinder Isabel Duinisveld betrekt consument bij zaadveredeling

Isabel Duinisveld is sinds anderhalf jaar tuinder en praktijk-
docent op de biodynamische landbouwschool samen met 
haar partner Idse Billenkamp. Daarvoor runde ze 23 jaar 
biodynamische tuinderij De Eemstuin in Noord-Groningen. Ze 
teelt zoveel mogelijk zaadvaste rassen (zie kader). Ze vertelt 
waarom:vertelt ze: “Gewassen van een zaadvast ras zijn niet 
uniform maar horen duidelijk wel bij elkaar, net een familie. 
Ze trekken daardoor mijn aandacht. Het is nooit gelijk dus de 
veranderingen tijdens de groei ook niet. Net als bij een kudde 
– konijnen bijvoorbeeld – vertonen allen een ander gedrag. 
Dat vind ik intrigerend, uniek en heel erg gezellig. Hybriden 
zijn niet gezellig, ronduit saai. Ze zijn allemaal hetzelfde en 
als je er één bekeken hebt, ken je ze allemaal. Oogsten, ja 
dat gaat gemakkelijk, ze zijn even groot, groeien evenveel per 
dag, je hoeft er niet over na te denken.”

Studenten vallen in slaap
“Courgette, daar teel ik wel hybriden van. Regelmatige groei, 
allemaal snel te oogsten, grote voorspelbare oogst met grote 
afzet. Toch kon ik het afgelopen jaar niet laten om ook een 
rij zaadvaste te planten. Tjonge, dat was leuk! Zaadvaste 
courgettes zijn zo verschillend, zelfs de aanzetstelen zijn ver-
schillend. Waar bij de ene vrucht een lichte druk met je mes 
al voldoende is om hem te snijden, moet je bij een ander even 
kracht zetten om een mooie rechte wond over te houden. 
De planten lijken me ook allemaal te groeten, of in elk geval 
aan te kijken als ik langskom en ze controleer. Mijn studenten 
vallen bij het oogsten van hybride courgettes in slaap. ‘Wat is 
100 meter saai’, zeggen ze dan. Bij de zaadvaste courgettes 
blijven ze wakker, elke plant is net iets anders dan de ander. 
Werken met zaadvaste rassen doet iets met jou als mens.”

Meedoen aan de Familie Pompoen
Zaadteelt en plantenveredeling zouden weer in handen moe-
ten komen van boer en consument, vindt Isabel. Daar zet ze 
zich voor in samen met coöperatie De Zaderij, opgericht door 
Jan Velema. In gesprek met hem ontstond het idee om consu-
menten te betrekken bij de selectie van pompoenzaden en ze 
te vragen zaden terug te sturen van pompoenen die goed in 
de smaak vallen. In het najaar, als de pompoenen van het veld 
komen, gaat het project van start. Familiepompoenen zijn te 
koop via Odin-winkels en Hofweb. Wie zaden instuurt maakt 
kans op een gezellig pompoen-diner met gerenommeerd kok 
Eric van Veluwen.

Dit pilot-project is opgezet door Stichting Demeter, Coöpe-
ratie De Zaderij en Stichting Warmonderhof met steun van 
Stichting Zaadgoed. Komende jaren kan het uitbreiden naar 
meer biodynamische telers, meer winkels en meer gewassen. 
Doel is om boer en consument te enthousiasmeren voor de 
teelt en veredeling van zaadvaste rassen. 

Meer info via familiepompoen.nl.

Tekst: Ellen Winkel / Foto: Hofweb

Doe mee met de Familie Pompoen
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Daarom studeer ik biodynamische landbouw
Vier voltijdstudenten van Warmonderhof vertellen wat hen drijft om te kiezen voor de 
mbo-studie biodynamische landbouw op Warmonderhof, waar het leren op de school 
hand in hand gaat met het werken en wonen op de Hofboerderijen. 

Jarmo Meeuwsen (20): 
‘Het gaat ook om de omgeving
en de kringloop’
“Ik deed een gangbare melkveehouderijstudie in 
Barneveld. Door mijn stage op een geitenhouderij 
in Frankrijk werd mijn interesse gewekt voor de 
biologisch-dynamische manier van werken. De 
omgang met de dieren en de verbinding tussen 
bedrijf, land en kringloop vind ik mooi. Zo kwam 
ik terecht op Warmonderhof. In de eerste twee 
jaar doe je hier alles: veehouderij, akkerbouw, 
fruitteelt en tuinbouw. Die breedte spreekt me aan. 
Als voltijdstudent woon je op het erf in een huis 
met meerdere studenten. We koken om beurten 
en eten samen, dat is gezellig. Je kunt makkelijk 
dingen nabespreken en kunt elkaar helpen met 
huiswerk. Het is maar één minuut lopen naar school 
en naar de bedrijven. Dat is fijn, want als je praktijk 
loopt, moet je soms ook ’s ochtends voor de les al 
werken. Verder kun je altijd even langsgaan op de 
boerderijen als je zin hebt. Je maakt veel meer mee 
hoe het boerenleven is. Voor de toekomst denk 
ik aan een eigen bedrijf met koeien en eventueel 
tuin- of akkerbouw. Geen fruitteelt, dat weet ik 
zeker. Dat ligt mij niet zo. Misschien zoek ik het wat 
noordelijker dan Nederland. Ik wil mijn halfjaarstage 
graag lopen in Noorwegen of Zweden.”

Mirte Braspenning (18):
‘Meer dan een boerenopleiding’
“Op het vwo zag ik bij de decaan een poster hangen 
van Warmonderhof. Het leek me eigenlijk wat voor 
iemand ánders, maar het voelde zo goed op de open 
dag, dat ik hier zelf heen wilde. Ik weet al dat ik goed 
kan leren en daarom vind ik het juist waardevol om 
met mijn handen te werken. Ik wil mezelf daarin ook 
ontwikkelen. Bij andere opleidingen en universiteiten 
miste ik het antroposofische dat ik van de vrijeschool 
ken. Antroposofen zien de aarde, en dus ook de 
biodynamische boerderij, als een levend organisme 
dat je verzorgt. Alles hangt met elkaar samen. 
Warmonderhof is een bijzondere en gave plek om te 
zijn. Het is meer dan een boerenopleiding. Je wordt hier 
als mens gevormd. Tijdens mijn externe halfjaarstage 
wil ik iets met tuinbouw gaan doen, misschien op een 
biodynamisch gemengd bedrijf met vleesvee. Ik denk 
ook aan SEKEM, een initiatief in Egypte waar ze een 
deel van de woestijn vruchtbaar hebben gemaakt. Ik ben 
aan het bedenken wat ik hierna wil doen. Verloskunde 
misschien, maar Wageningen ligt ook voor de hand. Ik 
heb nog even om erover te denken. Maar de tijd gaat 
hier wel snel en dat is een goed teken.”

Tekst: Aeres Warmonderhof/Christie Manintveld en Kitty Peetoom; Foto’s: Aeres Warmonderhof/Louise van den Broek

Warmonderhof
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Daarom studeer ik biodynamische landbouw

‘Ik denk dat ik straks in de biodynamische 
akkerbouw een goede boterham kan verdienen’

Dirk Schellekens (21):
‘Het biologische aspect vind  
ik belangrijk’
“Ik denk dat ik straks in de biodynamische 
akkerbouw een goede boterham kan verdienen. 
De landbouwwereld is aan het vergrijzen. Dus er 
zijn na mijn afstuderen meer dan genoeg banen 
beschikbaar. Als kind was ik vaak te vinden op 
een biologisch-dynamische zorgboerderij bij ons 
in de buurt. Spelen, hutten bouwen, helpen in de 
vakanties: ik vond het allemaal mooi. Ik heb havo 
gedaan, maar er is niets op hbo-niveau dat lijkt 
op Warmonderhof. Er zit sowieso niks biologisch-
dynamisch bij. En het biologische aspect vind ik wel 
belangrijk. Het gebruik van kunstmest of chemische 
middelen tegen ziekten en plagen is niet goed voor 
wat er in de bodem leeft. Wat het dynamische 
betreft ben ik nog aan het ontdekken wat het is en 
hoe het gaat.
Wonen op Warmonderhof heeft absoluut 
meerwaarde. De eerstejaars die ik moet begeleiden bij 
de akkerbouwpraktijk kom ik ook tegen op een pizza-
avond of een feestje. Dat zorgt ervoor dat het contact 
veel soepeler gaat. Ik werk sinds kort in Amsterdam 
bij een fruitteeltbedrijf met een winkel en restaurant. 
Er komen veel mensen. Ze kijken rond op het bedrijf, 
stellen allerlei vragen en nemen koffie met appeltaart. 
Omdat ik meer van de akkerbouw ben, had ik niet 
verwacht dat ik dat zo leuk zou vinden.” 
 

Jan Lau (27):
‘Rebels om nu landbouw 
te studeren’
“Na mijn opleiding in goud- en zilversmeden vond 
ik een baan in de fijne elektronica. Ik miste het 
werken in de natuur. Met mijn handen in de aarde 
en in de zon. Voor mij is het belangrijk om te weten 
hoe je voedsel verbouwt. Als de economie instort 
of als er een wereldoorlog uitbreekt, moet je voor 
jezelf kunnen zorgen. En ik wilde een baan waarbij 
ik nooit de behoefte zal krijgen om met pensioen 
te gaan. Met twee schoolgenoten en een boer uit 
de buurt ben ik een bedrijf aan het starten. Zo wil 
ik leren ondernemen. Het lijkt me mooi om later 
een stuk grond te kopen, liefst in Italië. En daar 
een sinaasappelboomgaard te beginnen of over te 
nemen. 
Ergens is het wel heel rebels om nu landbouw te 
gaan studeren. Met alle technologische vooruitgang 
is het makkelijk om je van de natuur af te keren. Als 
je het aandurft om jezelf, anderen en onze relatie 
tot de natuur beter te leren kennen, moet je zeker 
naar de Warmonderhof komen. Niet alleen de lessen, 
maar het hele sociale pakket, het wonen en alles bij 
elkaar, maakt het leren en leven hier heel bijzonder.”

Warmonderhof

Welkom bij een informatiedag
Warmonderhof is het opleidingscollectief voor biodynamische landbouw, ge-
vormd door Aeres MBO Dronten Warmonderhof en Stichting Warmonderhof. Op 
de informatiedagen kun je je een goed beeld vormen van wat je te wachten staat 
als je naar Warmondearhof komt. Je maakt kennis met studenten, medewerkers 
en docenten en kunt al je vragen stellen. Data infodagen: 14 november 2019, 12 
maart, 16 april en 11 juni 2020. 

www.warmonderhof.nl
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Kefir
Het woord ‘kefir’ is afgeleid van het Turkse woord keyfir, wat ‘je goed voelen’ betekent. Naast Kefir 
Drink is er sinds kort ook Zuiver Zuivel Kefir Yoghurt verkrijgbaar bij de biospeciaalzaak, een milde 
dikke yoghurt met levende culturen. 

Kefir is van oorsprong afkomstig uit de Kaukasus. 
Kefir Drink van Zuiver Zuivel heeft maar twee ingredi-
enten: biodynamische melk en authentieke kefir-cul-
turen. Het wordt gemaakt door deze culturen toe te 
voegen aan melk en dit gedurende acht tot twaalf 
uur bij kamertemperatuur te laten staan. Daarna 
wordt de Kefir Drink glad geroerd in de tank en 
afgevuld. Kefir is door de speciale culturen dus een 
gefermenteerd zuivelproduct. Fermenteren van zuivel 
houdt in dat door de groei van de culturen een deel 
van de lactose (melksuiker) wordt omgezet in melk-
zuur. Hierdoor verzuurt het product en wordt het 
licht koolzuurhoudend. Dit pure zuivelproduct wordt 
gemaakt volgens authentiek recept en heeft een 
lichtzure en frisse smaak en een natuurlijk vetgehalte. 
Romig met de typische smaak van kefir. 

Bron van voedingstoffen
Kefir is een natuurlijke bron van voedingsstoffen. 
Het bevat rechtsdraaiende melkzuurbacteriën en veel 
goede voedingsstoffen zoals calcium, eiwit, vitamine 
B2 en B12. Het product draagt bij aan een gezonde 

Tekst en foto’s: Zuiver Zuivel

balans van de bacteriën in de darmen. Als deze 
balans goed is, heb je minder snel last van maag- en 
darmproblemen. Het Voedingscentrum meldt dat 
melkproducten zoals kefir minder lactose bevatten 
en dus beter te verdragen zijn bij een lactose-intole-
rantie. Dit komt doordat de fermentatie tijdens het 
productieproces de lactose deels afbreekt. Volgens 
het Voedingscentrum is er ook een verband tussen 
zuivel eten en een lager risico op darmkanker en 
tussen het eten van yoghurt en een lager risico op 
diabetes type 2.
Naast de Kefir Drink (1 liter) heeft Zuiver Zuivel sinds 
kort ook een stevige, frisse yoghurt die bereid is met 
dezelfde culturen en met dezelfde kenmerken als de 
Kefir Drink. Daarnaast wordt yoghurt-cultuur toege-
voegd, zodat het product een stevige structuur krijgt 
en met een lepel genuttigd kan worden.

Boerenlandvogels
De melk die hiervoor wordt gebruikt is van biody-
namische kwaliteit. Het merk Zuiver Zuivel levert 
uitsluitend Demeter producten, geleverd door 25 

unieke biodynamische familiebedrijven die continu 
in ontwikkeling zijn. Biodynamische boeren zorgen 
automatisch voor meer biodiversiteit. De boeren van 
Zuiver Zuivel doen daar een schepje bovenop. Zij vol-
doen aan strenge criteria voor boerenlandvogels die 
opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland. 
Samen met Vogelbescherming Nederland zorgen 
onze boeren voor bloemrijke weides vol vlinders en 
bijen, waarin niet alleen hun koeien heerlijk kunnen 
grazen, maar ook de kenmerkende Nederlandse 
boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen.

Zuiver Zuivel staat voor dierenwelzijn, een mooi 
landschap, een schone aarde en eerlijke handel. Dat 
brengt het merk in praktijk door samen te werken met 
biodynamische melkveehouders die respectvol met hun 
koeien en bodems omgaan. Zuiver Zuivel is toonaange-
vend in een duurzame bedrijfsvoering: alle melk komt 
uit Nederland, onze producten zitten in klimaatneutra-
le verpakkingen en de fabriek draait op groene stroom. 
Het resultaat kun je proeven in een eigentijdse range 
zuivel, boter en kaas met Demeter keurmerk.

Zuiver Zuivel
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Ook lekker voor de
  

koeien!

Kefir Yoghurt

Natuur-inclusieve landbouw 
Met bomen, struiken en zonnebloemen worden 
de natuurwaarden op en rondom de Naoberhoeve 
verhoogd. Gerlof Pronk vertelt hoe deze natuur ook 
‘lekker’ is voor de koeien:

“Minimaal 10% van ons areaal hebben we ingericht met natuur. Dat 
is een richtlijn voor de biodynamische landbouw waar ikzelf veel 
arbeidsvreugde aan beleef. Daarnaast voldoen we aan de criteria 
van van Vogelbescherming Nederland om ons boerenlandschap 
gastvrij te maken voor vogels. Zo hebben we zonnebloemen 
ingezaaid en een kwart hectare van onze graanoogst op het land 
laten staan. Die pitten en graankorrels zijn belangrijk wintervoer 
voor mussen, vinken en mezen. Als je vanuit economisch 
oogpunt kijkt, werken we op 10% van ons areaal niet efficiënt. Die 
natuur geeft echter iets waardevols terug: ecologische balans op 
de overige 90%. Doordat wij ’s winters zaden aanbieden, eten de 
vogels in ruil daarvoor in de lente de muggenlarven en schadelijke 
insecten uit de gewassen. Ik zie weleens een Roodborsttapuit 
door de venkelrijtjes rennen om kevers te vangen. Dat er 
überhaupt een zeer zeldzame Roodborsttapuit op ons bedrijf 
leeft, beschouw ik als een groot compliment. De koeien profiteren 
ook van de natuur. Op warme dagen liggen ze in de schaduw 
van eikenbomen en de biodiversiteit biedt hen een gevarieerde 
maaltijd. Als ze over het pad naar de stal lopen, nemen ze hapjes 
van de struiken. Ze eten zelfs van dennenbomen. Ik vind het fijn 
dat onze koeien die kans krijgen, want wie weet waar het goed 
voor is? Werken met de natuur maakt mij bewust hoe nauw alles 
wat leeft met elkaar samenhangt. Dat daagt mij uit om nog meer 
dingen te verzinnen.”

Kefir drink

Biodynamisch boer Gerlof Pronk:

‘Werken met de natuur 
maakt mij bewust hoe nauw 

alles wat leeft met elkaar 
samenhangt’
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Bio is mooi, Demeter gaat verder
Voor de biodynamische boer vormt de samenhang tussen bodem, plant, dier, mens, natuur, 
landschap en kosmos de basis. Alles wat leeft is deel van een groter, samenhangend geheel. Wat is nu 
het verschil tussen biologisch en biodynamisch?

De biodynamische landbouw komt voort uit de 
antroposofie, ontwikkeld door Rudolf Steiner. In een 
serie lezingen over de landbouw in 1924 vertelde hij 
dat een holistische kijk op het leven uitgangspunt is 
voor een gezonde landbouw. Biologische landbouw 
komt voort uit de zorg voor natuur en milieu en de 
wens om zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen 
te telen.

Levende bodem
Voor de biodynamische landbouw is landbouw 
onderdeel van de natuur waarin alles samenhangt. 
Een boer is tegelijk een natuurbeheerder: er zijn 
vogels en insecten nodig om plagen tegen te gaan, 
dus zijn er bomen en bloemen nodig om vogels en 
insecten aan te trekken. Een gezonde bodem geeft 
gezonde gewassen, die weer gezond zijn voor dier 
en mens. In de bodem zijn tal van organismen nodig 
om een veerkrachtig ecosysteem op te bouwen, 
zoals regenwormen die de aarde luchtig te houden 
en bacteriën die stikstof binden uit de lucht. De boer 
moet die bodemdiertjes ‘voeden’ door niet alleen ge-
wassen te telen die veel van de bodem vragen (zoals 

Tekst: Ellen Winkel | Foto: Annelijn Steenbruggen Minimaal 10 procent van elk Demeter bedrijf is ingericht voor het ondersteunen van de biodiversiteit.

aardappels en bieten), maar ook gewassen die de 
bodem veel geven, zoals granen en gras met klaver. 
Hoe gevarieerder de planten, dieren en natuur zijn, 
hoe veerkrachtiger en vitaler de boerderij is en dus 
de producten die daaruit voort komen. Idealiter is de 
biodynamische boerderij dus een gemengd bedrijf, 
of anders een samenwerking van een veebedrijf 
en een akkerbouwbedrijf die voer, stro en mest 
uitwisselen.

Levenskrachten
Biodynamische boeren verbinden zich niet alleen 
met de zichtbare, materiele kant van een plant of 
een dier, maar ook met de onzichtbare levenskrach-
ten die het organisme opbouwen. Het is de kunst 
om het leven in bodem, plant, dier, mens, omgeving 
en kosmos op elkaar af te stemmen. De biodyna-
mische preparaten, gemaakt van geneeskrachti-
ge planten, spelen hierbij een belangrijke rol. Ze 
versterken de samenhang en de eigenheid van een 
landbouwbedrijf als levend organisme. Dit draagt bij 
aan de productie van hoogwaardige voeding voor 
lichaam en geest.

‘Versterken van eigenheid’ valt niet in regels te 
vatten, maar boeren ontwikkelen dit onder andere 
via Collegiale Toetsing. In groepen van vier tot zes 
boeren bezoeken ze elkaars bedrijf en denken met 
elkaar mee. Alle Demeter boeren doen hier aan mee.

Bio en Demeter
Biodynamische producten zijn herkenbaar aan het 
Demeter keurmerk. Het streven naar heelheid, 
samenhang en levenskracht is vertaald naar regels. 
De regels voor ‘gewoon biologisch’ gaan minder ver. 
Een Demeter koe mag niet onthoornd worden, een 
bio-koe wel. Bij Demeter kippen hoort een haan, bij 
bio-kippen hoeft dat niet. Bij Demeter teelten moet 
alle mest minimaal biologisch zijn, bij bio mag nog 
35% gangbaar zijn. Aardbeiensmaak in Demeter 
producten moet afkomstig zijn van aardbeien, aan 
bioproducten mag ook aardbeiensmaak worden 
toegevoegd die door gisten is geproduceerd. In het 
overzicht hiernaast staat een deel van de regels ge-
noemd, waarbij is aangegeven wat het verschil is met 
de biologisch. Bio is mooi, Demeter gaat verder. 

Demeter kwaliteit
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Evenwichtige bemesting: maximaal 112 kilo stikstof per hectare uit alle meststoffen 

Minimaal 60% biologische, vaste mest 

Gangbare (drijf)mest is niet toegestaan

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

Stomen van grond in kassen is niet toegestaan

Het gehele bedrijf moet worden omgeschakeld naar Demeter

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

Gangbaar voer is niet toegestaan

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

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

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

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

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

Onthoornen van koeien en geiten is verboden 

Maximaal 5 kippen per m2 staloppervlak 

Per 100 leghennen zijn 2 hanen aanwezig

Leghennen hebben een zandbad in de binnenruimte

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

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

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

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

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

Gebruik van biodynamische preparaten is verplicht

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

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

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

 

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

Vaste mest is niet verplicht

35% gangbare (drijf)mest is toegestaan

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

Geen regels op dit gebied

Gedeeltelijke omschakeling is onder voorwaarden mogelijk

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

5% gangbaar voer is toegestaan bij varkens en pluimvee

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

Geen regels op dit gebied

Geen regels op dit gebied

Geen regels op dit gebied

Gentechzaden zijn verboden, CMS-hybriden zijn toegestaan

Onthoornen is toegestaan met ontheffing

Maximaal 6 kippen per m2 staloppervlak

Geen regels op dit gebied

Geen regels op dit gebied

Geen regels op dit gebied

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

Deze medicijnen zijn wel toegestaan

Geen regels op dit gebied

Geen regels op dit gebied

Geen regels op dit gebied

Genoemde bewerkingen zijn bij biologische producten wel 
toegestaan

Genoemde bewerkingen zijn bij biologische producten wel 
toegestaan

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

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

Zorgdragen voor een levende bodem

Het bedrijf vormt een levend, samenhangend geheel; een bedrijfsorganisme

Respecteren integriteit van de plant

Respecteren integriteit van het dier

Verzorgen van levenskrachten en voedingskwaliteit

Je als mens ontwikkelen aan de landbouw

Biodynamisch Biologisch
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Sinds een aantal jaren heeft Odin een eigen imkerij. Odin imker Jos Willemse begeleidt boeren bij het 
houden van bijen en geeft advies over hoe zij hun land insectvriendelijk kunnen inrichten. Samen met 
boeren en vrijwillige imkers verzorgt hij 55 bijenvolken op 15 locaties. Afgelopen voorjaar, tijdens Odins 
Meimaand Bijmaand, organiseerde de coöperatie een sponsoractie voor meer bijenkasten. 

Tekst en beeld: Odin

Ruimte voor 1,5 miljoen  
honingbijen!
Odin-klanten en -leden hebben tijdens deze actie 
maar liefst 35 complete bijenkasten gesponsord. 
Iedere kast biedt plaats aan 45.000 tot 60.000 
nieuwe bewoners. In totaal zijn dat zeker 1,5 
miljoen bijen. De kasten worden op bio en biody-
namische boerderijen geplaatst.

Grote stap vooruit
Jos: “Fantastisch dat zoveel mensen mee hebben 
gedaan aan deze sponsoractie. Door meer ho-
ningbijen op boerderijen willen we bereiken dat 
het landschap natuurlijker wordt, zodat het met 
alle insecten beter gaat. Met 35 nieuwe kasten 
maken we een grote stap vooruit.”

Bijen op biodynamische 
boerderijen
De volken staan met name op biodynamische 
boerderijen die aan Odin leveren. De bijen kun-
nen daar goed leven omdat er geen kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Door 
de nieuwe kasten kan Odin de bijenvolken en 
locaties uitbreiden. 

Meer informatie over de imkerij, imkercursussen 
en de Odin bijenvolken? Kijk op odin.nl.

Odin: foodcoop met eigen imkerij

Odin-imker Jos Willemse: 

‘Door meer honingbijen op boerderijen willen we 
bereiken dat het landschap natuurlijker wordt, zodat het 

met alle insecten beter gaat’
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Een goed gesprek aan tafel, nieuwe inzichten opdoen, meningen delen. 
Grotere vraagstukken rond ons eten en landbouw van verschillende 
kanten bekijken. En dat onder het genot van een lekkere biologische 
maaltijd. Dat is het recept van de filosofische diners die Odin dit najaar 
mee-organiseert. Eet jij mee?

Tekst en beeld: Odin

Samen in gesprek
Je gaat op bijzondere locaties in gesprek met een 
filosoof en met elkaar. Van de manier waarop we 
omgaan met dieren tot patenten op zaad, en van 
gezondheid tot ecosystemen. De diners sluiten aan 
op de documentaire en het boek Food for Thought.

Jouw keuzes bepalen hoe 
de wereld eruit ziet
Bij Odin geloven we dat je met elke euro die je 
uitgeeft aan boodschappen een keuze maakt. 
En mede bepaalt hoe de wereld eruit ziet. Het is 
belangrijk dat we begrijpen wat de consequenties 
zijn van onze keuzes.

Food for Thought
We organiseren Filosofisch Tafelen samen met 
KRO-NCRV, FONDrottterdam en Viewpoint 
Productions. Valérie Schuit van Viewpoint Pro-
ductions: “Goed met je eten omgaan, daar tijd 
en aandacht aan besteden met elkaar, is een 
van de uitgangspunten van Food for Thought. 
Gilbert Kolff is als chef verbonden aan de serie, 
hij is eigenaar van FONDrotterdam. Gilbert vertelt 
graag welke verhalen schuil gaan achter het eten 
op je bord. Hij ontwikkelt zijn gerechten met veel 
aandacht voor detail, inventiviteit en ambacht en 
volgt altijd zijn intuïtie en het ritme van de sei-
zoenen. Wat ik mooi vind aan Odin is dat ik daar 
ook die liefde zie.”

Odin: foodcoop met eigen imkerij Filosofisch Tafelen met Odin. Eet jij mee?
Het is belangrijk dat we begrijpen wat de 
consequenties zijn van onze voedingskeuzes.

Waar en wanneer?
Bepaal je zelf nog wel wat je eet?
Zaterdag 14 september

De Beersche Hoeve, Oostelbeers

Heel Nederland biologisch en plantaardig?
Zaterdag 12 oktober

Botanische Tuinen, Utrecht

De kip, het ei of allebei?
Zaterdag 2 november

De Lankerenhof, Voorthuizen

Hoe ziet een transparante voedselketen 
er uit?
Zaterdag 16 november

Distributiecentrum Odin, Geldermalsen

Geef je op via odin.nl. 
Daar vind je ook meer info
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Janneke is werkzaam bij Odin en schrijft regelmatig recepten voor de website en het magazine van Odin.

Ingredienten: 
1/2 pompoen
2 el olijfolie
1/2 tl komijnzaad
1/2 tl paprikapoeder
1 tl gedroogde oregano
2 rode uien
2 tenen knoflook
1/2 aubergine
200 g cherrytomaatjes of gehakte tomaten.
1/2 el ras el hanout
200 g kikkererwten
100 g gedroogde abrikozen
1 groene paprika 

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer en ontpit de pompoen. Snijd 
de pompoen in smalle parten. Wrijf de parten in met 2 el olie, komijn-
zaad, paprikapoeder en oregano. Leg ze op een met bakpapier beklede 
bakplaat en rooster ze in 40 minuten gaar. Keer ze halverwege even om.

Snijd de uien in halve ringen, de knoflook hak je fijn. Snijd de aubergi-
ne en de paprika in stukjes. Fruit de uien langzaam in wat olie in een 
braadpan of de tajine tot ze licht aangekleurd zijn. Voeg de knoflook, 
de aubergine, de paprika en de ras el hanout toe en fruit nog even 
mee met de uien. Doe de cherrytomaten erbij en wat zout en peper. 
Snijd de abrikozen doormidden en voeg die ook toe aan het prutje. 
Laat ongeveer een half uur stoven. Spoel de kikkererwten even af in 
een zeef en doe ze bij de rest. Leg de pompoenparten erop en warm 
alles nog een paar minuten door met het deksel erop.

Rooster tot slot de amandelen een paar minuten in een droge koekenpan 
en strooi over de groente. Hak de verse kruiden fijn en strooi die er ook over.

Tajine met pompoen en abrikozen

Janneke:

‘Eet net als in Marokko 
samen rechtstreeks uit de 

tajine, zo wordt het echt een 
gezelligheidsmaaltijd. Geen 

borden gebruiken scheelt ook 
een hoop afwas’
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ISBN 978 90 6038 873 0 € 18,50 ISBN 978 90 6038 792 4 € 19,95 ISBN 978 90 6038 813 6 € 24,95 ISBN 978 90 6038 881 5 € 7,95

“Het weeïge van de koeiendarm, de zware lucht 
van het vet rondom het darmscheil, de prikkelende 
lucht van het duizendblad, maar ook het zachte 
van de kamillebloem. Het waren deze geuren die 
me flink raakten toen ik voor het eerst de com-
postpreparaten bereidde …” Oebele van der Lei, 
meester-compostmaker op boerderij de Noorder-
hoeve, is een van de mensen uit de praktijk die in 
dit boek vertelt over zijn ervaringen met de prepa-
raten uit de biodynamische landbouw.
De compost- en spuitpreparaten vormen het hart 
van de biodynamische land- en tuinbouw, zowel in 
grote bedrijven als in je eigen moestuin. Ze doen 
een beroep op je verbeeldingskracht met alle ver-
halen over kamille, paardenbloem, eik, brandnetel 
en dierlijke organen. Tegelijkertijd hebben ze een 
overtuigend effect op de vruchtbaarheid van de 
bodem en het humusgehalte. Je stimuleert er de 
vitaliteit van de aarde en de gewassen mee, en dus 
de voeding van de mens en alle gezonde creaties 
die daar uit voortkomen. 

Werken aan vitaliteit

Oebele van der Lei,  
meester-compostmaker  

op boerderij de Noorderhoeve: 

‘Het waren de geuren 
die me raakten toen 
ik voor het eerst de 
compostpreparaten 

bereidde’

Tajine met pompoen en abrikozen
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‘Het roer moet helemaal om’, zegt Meino Smit, biologisch akkerbouwer en onderzoeker. Hij promoveerde in 
2018 in Wageningen op een onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw van 1950 tot 
2015 en naar een duurzaam scenario voor het jaar 2040.

Tekst: Ellen Winkel

“In mijn boek wordt een aantal landbouwmythes 
doorgeprikt”, vertelt Meino Smit. “Je hoort vaak 
dat de Nederlandse landbouw zo efficiënt is. Maar 
dat is gewoon niet waar. Mijn onderzoek laat zien 
dat de stijging van de opbrengsten in de landbouw 
sinds 1950 klein is (slechts 12 procent), terwijl de 
input enorm is gestegen: ruim 600 procent. Vooral 
het indirecte gebruik van energie, arbeid en land is 
gegroeid. Ik heb alle input en output omgerekend 
naar energie. In 1950 leverde de landbouw net iets 
meer energie op dan erin was gestopt. In 2015 
is de input per hectare ruim zes keer zo hoog als 
de output. De landbouw heeft dus zes eenheden 
energie nodig om één eenheid energie te produce-
ren. Hoe kun je dat efficiënt noemen?”
“Veel mensen denken dat we steeds meer produ-
ceren op steeds minder grond. Inderdaad is het 
areaal landbouwgrond in Nederland gekrompen: 
van 2,3 miljoen hectare in 1950 naar 1,8 miljoen 
hectare in 2015. Maar ik kijk ook naar het indirecte 
landgebruik dat de Nederlandse landbouw nodig 
heeft in binnen- en buitenland, zoals de teelt van 
veevoer en ook de mijnbouw voor onze grondstof-
fen. Dit is enorm gestegen: van 0,4 miljoen naar 
3,2 miljoen hectare. Dus opgeteld is het landge-
bruik van onze landbouw gestegen van 2,7 miljoen 
in 1950 naar ruim 5 miljoen hectare in 2015.”

Duurzame kringlooplandbouw in 2040
Meer mensen, minder machines

Meino Smit: 
 ‘De huidige 

landbouw heeft zes 
eenheden energie 

nodig om één 
eenheid energie te 
produceren. Hoe 

kun je dat efficiënt 
noemen?’
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Duurzame kringlooplandbouw in 2040
Meer mensen, minder machines

‘Kies je voor 
elektrische auto’s, 

windturbines, 
zonnecellen 

en voor wat nu 
‘precisielandbouw’ 
heet en een verdere 

robotisering, 
dan heb je 

veel zeldzame 
aardmetalen nodig. 

Die raken op’

Grondstoffen voor 
elektronica raken op
Meino Smit is zelf boer. Hij heeft een biologisch 
akkerbouwbedrijf. In de loop der jaren zag hij alle 
machines steeds groter worden, ook bij bio en 
biodynamisch, ook bij zichzelf. Het ongemakkelijke 
gevoel dat het helemaal de verkeerde kant op gaat 
– en dat hij daar zelf aan mee doet – was voor 
hem een drijfveer om op zoek te gaan naar harde 
cijfers. Cijfers die niet alleen de directe input in 
beeld brengen, maar ook de indirecte input. Want 
het gaat niet alleen om de diesel die een land-
bouwmachine verbruikt. Ook het bouwen van de 
machine kost energie. En het winnen en verwer-
ken van ijzer en andere grondstoffen waarmee het 
apparaat gemaakt is. En al het transport daarvoor 
en de infrastructuur om het transport mogelijk 
te maken. En alle grond en materialen die nodig 
zijn voor transport, fabrieken en mijnbouw. En de 
energie slurpende datacentra voor alle elektroni-
ca. “Volgens de klimaatdoelen van het akkoord 
van Parijs moet het gebruik van fossiele energie 
in 2050 dalen naar tien procent van het huidige 
gebruik. Maar kies je voor elektrische auto’s, wind-
turbines, zonnecellen en ook voor wat nu ‘preci-
sielandbouw’ heet en een verdere robotisering, 
dan heb je veel zeldzame aardmetalen nodig. Die 
raken op. De winning is zeer vervuilend en er ko-
men mensen bij om. Dat wordt totaal niet gezien. 
Er is veel te weinig aandacht voor de nadelige 
effecten van het toepassen van deze technologie. 
Het enige realistische alternatief is een drastische 
vermindering van het energiegebruik.”

Ook de huidige biodynamische landbouw is nog 
niet duurzaam als je kijkt naar het energiegebruik. 
Meino. “Vooral de grote BD-bedrijven zijn heel 
afhankelijk van fossiele energie, dus zij moeten 
nog ingrijpend veranderen. Energie moet veel 
duurder worden en arbeid veel goedkoper om het 
financieel aantrekkelijk te maken energiezuinig 
te werken. Maar er moet meer veranderen: ook 
de hoge maatschappelijke kosten die de huidige 
landbouw veroorzaakt zouden aan de landbouw 
in rekening moeten worden gebracht.” 

Duurzaam in 2040
In zijn boek schetst Meino Smit een duurzaam 
scenario in 2040, dat niet alleen gezond is voor 
de aarde, maar ook voor de mensen. Het is vol-
gens zijn berekeningen haalbaar om 17 miljoen 
mensen te voeden van de Nederlandse akkers, 
zonder import en export en met een minimaal 
energie- en grondstoffengebruik. Mensen 
moeten wel veel minder dierlijke producten gaan 
eten. Bovendien moeten er 470.000 extra men-
sen op het land gaan werken. Mensen gaan dus 
meer bewegen en gezonder eten.
Meino: “Het betekent dat we meer noten en 
peulvruchten moeten gaan telen en eten. Het 
huidige areaal noten is 61 hectare. In mijn plaatje 
van 2040 is het 78.000 hectare. We krijgen weer 
een meer agrarische maatschappij. Mensen die 
nu bij toeleveranciers werken, kunnen weer terug 
de landbouw in. In de stad zijn veel mensen die 
verbinding zoeken met hun voedsel. Je ziet dat 
de opleiding Stadslandbouw veel mensen trekt. 
Het werk zal anders zijn dan vroeger. De oude 
machines van onze grootvaders zijn niet door-
ontwikkeld. Als je er in Wageningen en Delft 
onderzoekers en studenten op zet, komen er 
nieuwe oplossingen, zodat we onze ruggen niet 
hoeven te verslijten.”

Decentrale inzameling 
organisch materiaal
Meino heeft zich afgevraagd welke schaal op-
timaal is en het meest arbeidsvreugde oplevert. 
“Als je hele grote percelen met de hand moet 
wieden, is dat niet leuk meer, maar kleine 
percelen zijn geen probleem. Als de noodzaak 
tot schaalvergroting weg is, kunnen bedrijven 
kleiner zijn. Je maakt ze dan financieel gezien 
weer beter overdraagbaar. Een areaal rond 12 
hectare is voor akker- en veebedrijven mooi.”
“Met kleinere percelen en meer houtwallen 
krijg je meer biodiversiteit en een stabielere 
gezondheid van de gewassen. Kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen worden in het scenario 
van 2040 niet meer gebruikt. Alle reststromen 
van organisch materiaal moeten weer terug-
komen op de akker. Daarvoor moeten we af-
stappen van het huidige systeem van riolering 
en afvalwaterzuivering. Dit moet totaal anders 
worden georganiseerd: decentraal in kleine 
eenheden, bijvoorbeeld aansluitend bij de 
composteerbedrijven. Ook baggerspecie moet 
terug op het land, want daarin bevinden zich 
de verweringsproducten uit de bergen. Mo-
menteel demineraliseren we onze landbouw 
en voeding, omdat we een groot deel van de 
voedingsstoffen niet recyclen. Een duurzame 
kringlooplandbouw is alleen mogelijk met een 
volledige recycling van de reststromen van or-
ganisch materiaal en de inzet van meer arbeid 
in de landbouw. Alleen dan kan worden vol-
daan aan het akkoord van Parijs. Wat nu in het 
Klimaatakkoord ten aanzien van de landbouw 
is overeen gekomen is volstrekt onvoldoende. 
Het huidige landbouwsysteem loopt vast. Met 
het geschetste scenario voor 2040 heeft de 
landbouw weer een toekomstperspectief.” 

Het hele rapport De Duurzaamheid van de Ne-
derlandse landbouw 1950-2015-2040 is online 
te lezen via http://edepot.wur.nl/449448.

BD-Demeter-congres 
Inclusieve landbouw  
als bron voor  
geluk en welzijn
In inclusieve landbouw heeft alles – 
mensen, dieren, planten en de bodem 
– een passende plek. Hoe komen 
we naar een inclusieve landbouw 
die betekenis biedt, mensen weer 
laat ‘aarden’, gezonde voeding 
voortbrengt, biodiversiteit creëert en 
volop werkgelegenheid genereert?

Alle mooie woorden en beleidsnota’s ten spijt 
dendert de trein van intensivering en schijnbare 
efficiëntie nog steeds door de landbouw. Het 
verdienmodel vanuit toeleveranciers (geld en 
middelen) en afnemers (verwerking en retail) 
stuurt de boeren in de door hen gewenste richting 
en wentelt de maatschappelijke kosten af naar de 
samenleving.
Maar zelfs binnen dit machtige krachtenveld 
ontstaan bedrijven die een bypass maken naar de 
burger/consument en zo een alternatief verdien-
model creëren, met veel meer maatschappelijke 
diensten dan verkoop van voeding alleen. En ook 
aan de bio-retail kant wordt gezocht naar nieuwe 
verbindingen. Een van de sprekers is biologisch 
akkerbouwer Meino Smit (zie interview hiernaast). 
Hij is na acht jaar onderzoek gepromoveerd aan 
de WUR op de duurzaamheidsefficiëntie van de 
Nederlandse landbouw en laat zien hoe het sys-
teem vooral tot een schijnbare efficiëntie heeft ge-
leid. Ook spreekt (ovb) financieel geograaf Ewald 
Engelen over de negatieve werking van ons econo-
mische model. Hoe zou een ‘verbonden’ voedsel-
keten, producerend voor de eigen metropool en de 
groeiende toeristenstroom, er sociaaleconomisch 
uit kunnen zien? Er is een paneldiscussie met jonge 
en radicale vernieuwers, een ‘Wereld café’ over 
werken aan inclusiviteit en meer. 

Dit herfstcongres wordt georganiseerd door de 
BD-Vereniging, Stichting Demeter en De Boeren-
groep Wageningen en Landbouwsectie AViN. 
Het vindt plaats op 12 december in Wageningen. 
Meer info en inschrijven (vanaf 1 oktober) via 
www.bdvereniging.nl.
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Het Blauwe Huis is misschien wel één van de bekendste biodynamische bedrijven in Nederland. Het merk 
blinkt uit met een breed en bijzonder assortiment kruidenmengsels en specerijen voor winkels en horeca. 
Sinds september 2017 runt Severijn Velmans de onderneming. Hij en zijn team zijn ambitieus: ze willen 
marktleider worden in kruiden die het leven verrijken.

Tekst en foto’s: Annelijn Steenbruggen

Op 10,5 hectare teelt Het Blauwe Huis ruim 15 
soorten bloemen en kruiden, die ze zelf drogen. 
Aanvullend kopen ze kruiden en specerijen in bij 
een tiental leveranciers. Severijn Velmans: “We 
werken nauw samen met fairtrade projecten in 
Portugal die echt het verschil maken voor de leef-
omstandigheden van de boeren. Ook betrekken 
we kruiden van Sekem in Egypte en halen we 
specerijen uit Azië. Vervolgens mengen, malen, 
vullen, labelen en sealen we alle zakjes en groot-
verpakkingen zelf in Ruinerwold.”

Ideaal
Het Blauwe Huis is in 1977 opgericht door bio-
dynamische tuinder Trees Boeke. Samen met Jan 
Kees Luijerink en anderen heeft zij het ontwikkeld 
tot een succesvol teelt- en verwerkingsbedrijf. In 
2014 heeft een Franse compagnon het bedrijf 
overgenomen met de belofte om het oorspron-
kelijke ideaal verder te ontwikkelen. Voor deze 
opdracht is Severijn Velmans aangetrokken als 
onderdirecteur. Om het bedrijf klaar te stomen 
voor groei, heeft Severijn als eerste een automa-
tiseringsslag doorgevoerd waardoor de mensen 
op kantoor en in de productie efficiënter kunnen 
werken. De volgende stap is een uitbreiding van 
de opslag- en verwerkingsruimtes met duurzame 
nieuwbouw.

Verrijkende kruiden

‘We blijven 
geconcentreerd 
werken aan het 

beeld dat we met 
elkaar hebben 
gevormd. Een 

scherp beeld trekt 
mensen aan die dat 

helpen mogelijk 
maken’
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Verrijkende kruiden

Talenten
Van kinds af aan is Severijn al geboeid door de 
landbouw. Hij groeide op naast een biodynami-
sche zorgboerderij en was – als hij niet op school 
zat – op het erf of in de koeienstal te vinden. 
Vanaf de middelbare school had hij een zaterdag-
baantje op de boerderij en kon zelfstandig koeien 
melken. Later ging hij ook op andere biodyna-
mische bedrijven werken. Na zijn havo-examen 
is Severijn Arbeidsmanagement en Organisaties 
gaan studeren en vervolgens in het bedrijfsleven 
aan de slag gegaan. In zijn nieuwe functie bij 
Het Blauwe Huis komen al zijn talenten samen: 
“Mijn persoonlijke motivatie is om een econo-
misch gezond bedrijf te creëren vanuit duurzame 
landbouw en sociale waarden.”

Impact
Zowel mensen als bedrijven hebben een opdracht 
op deze wereld, is de overtuiging van Severijn. 
Met de nieuwe slogan ‘Kruiden die het leven ver-
rijken’ heeft hij de opdracht van Het Blauwe Huis 
onder worden gebracht. “Deze slogan overkoe-
pelt eigenlijk alles waar wij voor staan”, licht hij 
toe. “Goede voeding is de basis voor gezondheid, 
waarbij de smaak, geur, kleur en medicinale kant 
van kruiden een enorme verrijking zijn. En we 
kiezen voor biodynamische en sociale landbouw, 
die het leven op aarde verrijken met biodiversiteit 
en sociale cohesie.” Met deze opdracht willen Se-
verijn en zijn team marktleider worden. Waarom 
marktleider? “Omdat wij impact willen maken 
en echt iets willen neerzetten en veranderen”, 
zegt hij. “Uitputting van bodem en bronnen, wat 
wereldwijd gebeurt, is niet nodig als je er goed 
mee omgaat.”

Visioen
De groei-impuls waar Het Blauwe Huis nu 
middenin zit, ervaart Severijn als een opwaartse 
spiraal. “Het is een gewilde ontwikkeling”, vertelt 
hij. “Het team staat zelf aan het stuur. Ik geloof 
in de scheppende kracht van mensen maar dan 
heb je wel een visioen nodig. Als je de stip op 
de horizon scherp hebt, kun je het maximale uit 
jezelf halen. Dat geldt voor de medewerkers maar 
ook voor het bedrijf. Het is echter wel belangrijk 
dat we geconcentreerd blijven werken aan het 
beeld dat we met elkaar hebben gevormd. Een 
scherp beeld trekt mensen aan die dat helpen 
mogelijk maken.”

‘Biodynamische en 
sociale landbouw 
verrijken het leven 

op aarde met 
biodiversiteit en 
sociale cohesie’
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Op initiatief van vier biodynamische boeren in Flevoland werd 15 jaar geleden biologische webwinkel 
Hofweb opgericht. Lambertus Zijlstra en Peter van IJzendoorn zijn vanaf het begin betrokken en lopen nog 
steeds warm voor het verhaal van boeren en hun producten. Hun doel: goede prijzen voor de boer en een 
kraakvers bio-product voor de consument, door korte lijnen.

“Door het verhaal te vertellen van onze boeren, 
onderscheiden we ons”, meent Lambertus, “en 
dat hebben we ook nodig. De bodemprijzen – de 
dumpprijzen van een supermarkt – kunnen we 
nooit evenaren. Dat willen we ook niet. Onze 
prijzen worden niet bepaald door de macht van 
de supermarkt, maar door de kracht van de 
boer.”

Verbinding met  
de lokale boer
Met inspiratie via de site, een wekelijkse 
e-nieuwsbrief en social media vertellen de man-
nen welke impact voedselkeuzes hebben op bio-
diversiteit en de schoonheid van het landschap. 
“De mindset van een biodynamische boer is niet 
alleen gericht op een mooi eindproduct volgens 
biologische teeltrichtlijnen. Boeren die kiezen 
om biodynamisch te werk te gaan, gaan verder. 
Levenskracht, biodiversiteit, bodemleven en die-
renwelzijn zijn echt kernwaarden”, aldus Peter.
“Doordat wij openheid geven, kunnen onze klan-
ten hun verantwoordelijkheid nemen. Je keuzes 
als consument hebben consequenties”, onder-
streept hij. “Met Hofweb verschaffen wij toegang 

tot een voedingspatroon dat maximaal klopt voor 
jouzelf en de toekomst van de aarde. In onze 
visie zijn dat zoveel mogelijk lokale producten uit 
een kringlooplandbouw. Wij denken bijvoorbeeld 
dat vlees met mate prima kan, mits het voort-
komt uit een kringloop: stro en voer voor koeien 
wordt niet geïmporteerd maar zelf geteeld, en de 
mest wordt weer gebruikt op het land.”

Een cirkel van loyaliteit
“Een duurzame voedselketen zelf is ook een 
cirkel”, zegt Lambertus, “een cirkel die boer, 
Hofweb en klant verbindt. Wij hopen dan ook 
niet zozeer op nieuwe, maar op loyale klanten. 
Stel dat GAOS, een van onze groentetelers, een 
mindere uienoogst heeft. Vaste klanten eten 
vaker de producten van GAOS en zullen ondanks 
een mindere kwaliteit, of bijvoorbeeld een kleine-
re maat, toch nog de echte prijs willen betalen. In 
slechte tijden lopen ze niet weg maar nemen zij 
verantwoordelijkheid voor hun plek in de cirkel. 
En in goede jaren profiteren klanten juist mee, 
van lagere prijzen en een groter aanbod. Door die 
betrokkenheid stijgt de waardering voor elkaar, 
en dat hebben we nodig. Boer en consument 
moeten elkaar weer de hand kunnen schudden.”

Hofweb: de beste boodschap van de natuur

“Onze prijzen worden 
niet bepaald door 
de macht van de 
supermarkt maar door 
de kracht van de boer.”

Gratis  
introductiepakket  
bij je eerste bestelling
Hofweb werkt samen met ruim 
vijftig biologische en biodyna-
mische boeren en levert weke-
lijks aan ruim duizend huishou-
dens door heel Nederland. Wil jij 
ook eens proeven van biodyna-
mische producten, direct van de 
boer? Bij je eerste bestelling bij 
Hofweb (minimale bestelwaar-
de 35,- euro) ontvang je gratis 
een smakelijk introductiepakket 
t.w.v. 12,50 euro. Voeg de code 
‘Demeter’ toe aan je online win-
kelwagen, deze is geldig tot en 
met 1 november 2019.

Lambertus ZijlstraPeter van IJzendoorn
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Hofweb: de beste boodschap van de natuur
‘Dromen is denken met je hart’
Tekst: Ellen Winkel

Greening the people
Maar greening the desert was slechts een eerste 
stap, op weg naar greening the people. Abouleish 
wilde aan mensen in de omgeving gezonde 
voeding, werk, medische zorg en onderwijs bieden. 
Op het terrein van SEKEM heeft hij een kleuter-, 
basis-, middelbare school en een beroepsopleiding 
gerealiseerd, waar 650 kinderen naar school gaan. 
Ook zijn er een gehandicaptengroep en sinds kort 
een kinderdagverblijf. Het medisch centrum op 
SEKEM behandelt 40.000 patiënten per jaar.
Op het terrein zijn vier verwerkende bedrijven 
gevestigd, die onder meer levensmiddelen, 
kruidengeneesmiddelen en biologisch katoenen 
kinderkleding produceren. Een deel van 
de winst van deze bedrijven vloeit naar de 
SEKEM Development Foundation, die – samen 
met vriendenkringen in Europa – nieuwe 
ontwikkelingen financiert op het gebied 

van onderwijs, gezondheidszorg, kunsten, 
duurzaamheid en maatschappelijke projecten, 
ook buiten de grenzen van SEKEM. Zo is er in 
13 dorpen in de regio, waar ongeveer 30.000 
mensen wonen, gezondheidsvoorlichting en 
een afvalophaaldienst opgezet. Voor kleine 
ondernemers is er de mogelijkheid een lening aan 
te vragen via een microkredietprogramma, inclusief 
begeleiding bij het maken van een bedrijfsplan. 

Denken met je hart
De kroon op zijn werk was de opening in 2012 
van de Heliopolis Universiteit voor duurzame 
ontwikkeling in Cairo. Abouleish schrijft in 
zijn boek: ‘Als jonge mensen de gedachte 
van duurzame ontwikkeling verinnerlijken en 
zich voor de ontwikkeling van de natuur en 
samenleving inzetten, dan is er hoop op een 
betere en rechtvaardiger toekomst.’

Werken aan een mooie wereld doe je allereerst 
vanuit je hart. Daarom is er op SEKEM veel 
aandacht voor creativiteit. Alle leerlingen, 
studenten en de 1500 medewerkers krijgen les 
in muziek, toneel, beeldende kunst en euritmie. 
In een interview zegt Abouleish: “Dromen 
is denken met je hart.” In 2017 is Ibrahim 
Abouleish overleden. Hij heeft in Egypte een 
inspirerend voorbeeld nagelaten, waar jonge 
mensen, vanuit hun hart, aan een duurzame, 
vreedzame wereld bouwen.

De akkers met calendula, kamille en gele 
toorts staan in bloei. In de dadelpalmen langs 
de randen van de akkers hangen grote, witte 
bloementrossen. De koeien staan onder een dak 
van palmbladeren en verderop ligt een groot 
aantal composthopen. Een brede strook bomen 
omzoomt het terrein en biedt schaduw aan een 
lange rij bijenkasten met de inheemse honingbij.

Ibrahim Abouleish kocht in 1977 zeventig hectare 
woestijngrond, 60 kilometer ten noordoosten 
van Cairo. Veertig jaar later is het een bloeiende 
oase. Zijn holistische aanpak kreeg wereldwijd 
aandacht, toen hij in 2003 de Right Liveli Award 
kreeg uitgereikt, de ‘Alternatieve Nobelprijs’. 
De kring mensen die zijn aanpak ondersteunde 
groeide en het werd mogelijk op drie andere 
plekken in Egypte, op in totaal 2500 hectare, van 
start te gaan met biodynamische landbouw.

Egyptenaar Ibrahim Abouleish (1937-2017) had een droom. Hij wilde de woestijn vruchtbaar maken met 
biodynamische landbouw en een onderneming opbouwen waar mensen zich konden ontwikkelen. Hij 
wilde jonge mensen laten dromen van een mooie wereld. En laten zien hoe je dromen laat uitkomen. 

Op SEKEM kwam met biodynamische 
landbouw de woestijn tot bloei

Sociaal ondernemen brengt 
de woestijn tot bloei
In het boek SEKEM – Sociaal 
ondernemen brengt de woestijn tot 

bloei vertelt 
Ibrahim 
Abouleish over 
zijn leven, over 
de opbouw 
van SEKEM 
en over zijn 
holistische 
visie op 
duurzame en 
vreedzame 
ontwikkeling.
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Feiten en cijfers Biodynamische boerderijen

 Gecertifi ceerd Demeter

 In omschakeling naar Demeter

Biodynamische land- en 
tuinbouwbedrijven in 
Nederland en Vlaanderen

Peildatum is 31 december 2018.

1 De Stadshoeve, Amsterdam | 2 V.O.F. Ridammerhoeve, Amstelveen | 3 Land en Boschzigt, ‘s-Graveland | 4 De Stadsboerderij, Almere | 5 Mts Gerritsma Smink, Elahuizen | 6 Biologisch Fruitbedrijf Konijn, 

Z.O. Beemster | 7 Sonnevanck, Beemster | 8 Firma- Zijp-Melse, De Rijp | 9 JW Rutte, Zaandam | 10 Tuinderij Moervliet | 11 Boerderij Veelust, Hensbroek | 12 De Lepelaar, St. Maarten | 13 Buitenplaats, 

Eenigenburg | 14 Stichting Sint Donatus, Den Burg | 15 Novalishoeve, Den Hoorn | 16 Natuurlijk Genoegen vof, Driehuizen | 17 De Noorderhoeve, Schoorl | 18 Raphaelstichting Scorlewald, Schoorl | 

19 De Rodenburghoeve, Uitgeest | 20 Wkg. De Klompenhoeve, Egmond a/d Hoef | 21 C.T.M. van Swieten, Stompwijk | 22 Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight, Den Hoorn | 23 Van Paassen - van Balkom vof, Oude 

Leede | 24 Coöperatie Hoeve Biesland, Delfgauw | 25 Be-Leaf, ’s-Gravenzande | 26 Weleda Nederland N.V., Zoetermeer | 27 Timpelsteed, Engwierum | 28 A. de Winter, Oostvoorne | 29 Tuinbouwbedrijf FJJ de 

Koning BV, Tinte | 30 Biokwekerij Poldervaart BV, Vierpolders | 31 PC v/d Erve Biologische Akkerbouw, Goudswaard | 32 Mts. Nieuw Bonaventura, ’s-Gravendeel | 33 Het Derde Erf, Soest | 34 Schoonderbeek, 

De Glind | 35 De Heerlijkheid Groot Weede, Hoogland | 36 De Korenbloem, Zeewolde | 37 De Zonnehoeve, Zeewolde | 38 Ruimzicht, Scherpenzeel | 39 A8, Doorn | 40 Landgoed Kraaybeekerhof, Driebergen | 

41 Boerderij De Hondspol BV, Driebergen | 42 Tuinderij Amelis’hof, Bunnik | 43 Groentekwekerij SchalkwijkBV | 44 Thedinghsweert Zorg in Bedrijf B.V., Tiel | 45 Fruitweelde, Ingen | 46 Deeli, Ophemert | 

47 Fruitbedrijf Ruissen, Varik | 48 Hoeve Catherine Elisabeth, Noordeloos | 49 Kaasboerderij Noorderlicht, Noordeloos | 50 Groenland Biologische Groentekwekerij Andel BV, Andel | 51 De Muyehof, 

Nieuwerkerk | 52 C.V. Ter Linde, Oostkapelle | 53 Boomgaard Ter Linde, Oostkapelle | 54 Eindelienge, Ritthem | 55 Meulwaeter, Kruiningen | 56 V.O.F. Fruitteelt bedrijf De Ring, Oud Sabbinge | 

57 De Kromme Lepel, Bergen op Zoom | 58 Wilhelminahoeve, Anna Jacobapolder | 59 Maatschap Niesten- De Poshoof | 60 Beersche Hoeve, Oostelbeers | 61 De Kraanvogel, Esbeek | 62 De Sterregaard, Hedel | 

63 De Boomgaard, Zeeland | 64 J.A. Eijkelenburg, Gemert | 65 L.A.C.M van Kessel, Sint Oedenrode | 66 Saanenhof VOF, Heeze | 67 De Watertuin, Groeningen | 68 Zorgboerderij de Lindelaar, De Seizoenen 

Bronlaak, Oploo | 69 Genneper Hoeve, Eindhoven | 70 De Hooge Weyer, Baexem | 71 Doornik Natuurakkers, Bemmel | 72 Veld en Beek, Doorwerth | 73 Blisveld, Drempt | 74 De Pasop, Hummelo | 

75 Boerderij Ruimzicht, Halle | 76 De Dennenkamp, Rekken | 77 De Vijfsprong, Vorden | 78 De Hooge Kamp, Beemte Broekland | 79 De Oosterwaarde, Diepenveen | 80 Keizersrande, Diepenveen | 

81 Het Groene Spoor, Rossum | 82 De Zonnehorst, Punthorst | 83 Het Willink, Ane | 84 ‘t Leeuweriksveld, Emmen | 85 Eko Boerderij de Lingehof, Randwijk | 86 Naoberhoeve, Echten | 87 Belle Marie, Ruinerwold | 

88 Het Blauwe Huis B.V., Ruinerwold | 89 Mts. Santing Meyling, Ruinervold | 90 De Arnica Kwekerij, Dwingeloo | 91 Overesch Ecologische Landbouw, Raalte | 92 Overkempe, De Seizoenen, Olst | 

93 De Bolster biologische zaden, Epe | 94 BioNico B.V., Vorden | 95 BD-tuinderij De Stek, Lelystad | 96 De Zonneboog, Lelystad | 97 Warmonderhofstede, Dronten | 98 Warmonderhofstede BV, Dronten | 

99 Mts Twisk, Dronten | 100 Het Groene Weten, Vorden | 101 Gaos, Swifterbant | 102 H.J. Westers, Biddinghuizen | 103 Melkvee bedrijf Keurentjes-Pietersma | 104 VOF Keij en van den Dries, Ens | 

105 Zonnegoed, Ens | 106 Buitenbant, Bant | 107 VOF Vermuë, Marknesse | 108 Maatschap Vos, Kraggenburg | 109 De Vrolijke Noot, Wapserveen | 110 Villa Sterrebos, Frederiksoord | 111 Mts Lindediek, Boijl | 

112 Burdineplaats, Nes | 113 Dijkgatshoeve, Wieringerwerf | 114 Mts Deinum S. Ensing J.M. Gerritsma A.S. Smink T.J, Elahuizen | 115 Brandsma’s Pleats, Bolsward | 116 Ekoboerderij Arink, Lievelde | 

117 De Verte V.O.F., Sexbierum | 118 Gerbranda State vof, Pietersbierum | 119 Harmannahoeve, Harlingen | 120 Obio, Drachten | 121 De Kompenije, Drachtstercompagnie | 122 Hansketien, Mantinge | 

123 Pluimveebedrijf Boerveenshof, Gasselternijveen | 124 Fruitful, Biddinghuizen | 125 B. Steenbergen, Onnen | 126 van Zanten Biologisch Graanbedrijf/Het Geweide Hof, Garmerwolde | 127 Nieuw Bromo, 

Hornhuizen | 128 De Eemstuin, Uithuizermeeden | 129 Aeres Biologisch Bedrijf B.V. | 130 Widar Fonds VZW, Merksplas | 131 Tonanzin, Haren | 132 De Blauwe Spie, Noordschote | 133 De Wassende Maan C.V., 

Deinze | 134 H.G.P. van Beek en A.M.L. van Beek-Besselink, Flevoland | 135 J.A.M. Rombouts | 136 Mts Nieuwenhuyzen, Biddingshuizen | 137 Maatschap A.J.G. en S.W. Westra, Dronten | 

138 Fruittuinvanwest, Amsterdam | 139 CVBA De Kollebloem, Sint Lievens-Esse | 140 Kwekerij Eko-logisch, Roelofsarendsveen | 141 Mts Mooij-de Lange, Castricum | 142 Ouwendorperhoeve, Garderen | 

143 Vof van der Spek, Lage Zwaluwe | 144 Boer Bart, Rotstergaast | 145 Boer Brunia, Raerd | 146 De Kaampies, Mantinge | 147 Huiberts Biologische Bloembollen, Sint Maartensbrug | 148 Zuuver, Buurse



Odin is de grootste biologische foodcoop van Nederland en bestaat sinds 1983. 
Consumenten kunnen lid worden van de coöperatie en hebben inspraak via de 
ledenraad. Odin heeft een groothandel en een bezorgdienst. Onze producten worden 
door winkels en gastronomie in Nederland en België verkocht. Ook hebben we eigen 
winkels, een imkerij en een boerderij voor zaadteelt & plantenveredeling. 
Alles 100% biologisch en het liefst biodynamisch.

Coöperatie met idealen
Deel jij onze liefde voor gezond en eerlijk eten? En voel jij je 
medeverantwoordelijk voor de wereld waarin we leven? 

Steeds meer klanten worden mede-eigenaar van Coöperatie 
Odin en betalen minder aan de kassa. Doe je mee?
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