PROGRAMMA WINTERCONFERENTIE 2022
DATUM:

ZATERDAG 26 FEBRUARI 2022

PLAATS:

WARMONDERHOF, Wisentweg 12 in Dronten

TIJD:

10 UUR TOT 17.30

THEMA:

KWALITEIT VAN DE BIODYNAMIEK VOOR AARDE EN MENS, WAARNEMEN, ERVAREN
EN ONTWIKKELEN

PRIJS:

BD JONG, Beroepsleden en studenten € 35; Leden € 45, niet leden € 55,
licentiehouders van Stichting Demeter €25
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9.00

Inloop

10.00

Voordracht Bert van Ruitenbeek, directeur Demeter Nederland
Kiezen voor 'gezondheid' als leidend begrip

10.45

Werkgroepen ochtend

12.00

Plenaire terugkoppeling

13.00

Lunch/ ontmoeting

14.30

Voordracht Edith Lammerts van Bueren, emeritus-hoogleraar Biologische
Plantenveredeling
Biologisch-Dynamische landbouw: volwaardige voeding voor mens en aarde

15.15

Werkgroepen middag en licentiehouders bijeenkomst in de Hofzaal

16.30

Plenaire terugkoppeling

17.00

Afsluiting

17.30

Einde programma

Voordrachten
Bert van Ruitenbeek, Kiezen voor 'gezondheid' als leidend begrip
Aan de hand van videofragmenten zal de tijdsgeest worden geduid en kijken we hoe we vanuit een
‘gezondheidsinvalshoek ‘ een zo groot mogelijke rol kunnen vervullen richting een chemievrije,
klimaatvriendelijke en levende landbouwcultuur als basis voor een gezonde samenleving.
Edtih Lammerts van Bueren, BD landbouw: volwaardige voeding voor mens en aarde
In deze tijd hoor je wel eens de vraag: is de aarde niet beter af zonder de mens? En als dat niet zo is,
hoe is dan de verwevenheid van aarde- en mensontwikkeling? Hoe kunnen we niet alleen het leven
bewaren, maar er ook een nieuwe toekomst richting aan geven? Hoe nemen we dier, plant en
mineraal mee in de ontwikkeling die de mensheid te gaan heeft? Hoe kunnen we 'inclusief' werken?
Edith wil vanuit dat brede perspectief vertellen hoe we met biodynamische landbouw, en met name
de preparaten, de mens en de aarde naar 'zijn ware aard' kunnen voeden, en welke rol Persephone
daarin speelt voor haar.

Werkgroepen
1. Hoe komen we in een tweegesprek met de natuur?
Edith Lammerts van Bueren, emeritus-hoogleraar Biologische Plantenveredeling
en Jozien Vos, oud-voorzitter Demeter en coach binnen de BD-beroepsontwikkeling
Hoe maak ik contact met de natuur? Hoe krijg ik oog voor dat wat er is? Hoe laten we de
natuur, onze gewassen, onze omgeving op ons inwerken en tot ons spreken? En hoe 'horen',
'voelen' of 'zien' we wat de bomen, de vogels, de natuurwezens ons te vertellen hebben? In
deze werkgroep beginnen we bij onszelf, bij onze eigen waarnemingservaringen. Edith en
Jozien begeleiden een oefening en meditatie op het terrein van Warmonderhof.

2. Kiezen voor 'gezondheid' als leidend begrip
Bert van Ruitenbeek, directeur Demeter
Kan ‘gezondheid’ vanuit het ‘one health’ principe waar gezondheid van de aarde, ons milieu
en de humane gezondheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, leidend worden voor
ons denken en handelen en een veel effectievere communicatie met de buitenwereld?
Met corona is de aandacht voor vitale voeding en het opbouwen van weerstand
mondjesmaat toegenomen. Vrijwel alle geld en aandacht wordt opgeslokt voor acute zorg.
Terwijl de negatieve gevolgen van het gebruik van chemie in onze voedselproductie, het
bewerken van voedsel, de intensieve dierhouderij voor onze gezondheid steeds pijnlijker
zichtbaar worden. De kosten voor volksgezondheid rijzen de pan uit. Steeds vaker luiden
artsen de noodklok over neurologische aandoeningen door toxische stoffen en obesitas als
gevolg van sterk bewerkte voeding.
De biodynamische landbouw is gegrondvest op de samenhang tussen een gezonde aarde en
vitale voeding. Hoe kunnen we inhaken en oogsten op wat zich nu manifesteert? In dat
kader kijken we ook naar onze keuzes voor rassen, bemesting, bewerking, voorlichting.

3. Hoe voedt biodynamische voedingskwaliteit? En hoe belangrijk is dat in de huidige tijd?
Ilse van den Bosch, docent en auteur antroposofie en voeding
Hoe voeden we ons wanneer we onze maaltijd samenstellen met producten van
biodynamische kwaliteit? Rudolf Steiner heeft ons iets verteld over de werking van de
spijsvertering en over het belang van licht- en warmtekracht. Aan de hand van zijn
schouwingen en een gezamenlijke oefening gaan we in gesprek. Wat gebeurt er in jou
wanneer je het geesteswetenschappelijke beeld van de spijsvertering voor waar aanneemt?
Wat betekent wat hij heeft gezegd in de praktijk? Hoe kun je ook als kok licht- en
warmtekracht toevoegen aan de maaltijd?
Deze gezichtspunten zijn mijns inziens van belang in het Michaël tijdperk, waarin de
hedendaagse mens wordt uitgedaagd om als individu te weten wat hij vindt, wat hij voelt en
wat hij in de wereld wil zetten. Hij heeft meer en meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen
handelen. Daarnaast wordt de individuele mens gevraagd om zich te openen voor zijn
omgeving: zijn medemens, de natuur en de geestelijke wereld. Welke voeding ondersteunt
hem in deze ontwikkeling? In deze werkgroep worden we via het denken ook praktisch
concreet, waardoor je inspiratie kunt opdoen om in de keuken aan de slag te gaan.

4. Vitaliteit herkennen door inlevend waarnemen van het gewas
Joke Bloksma, docent Warmonderhof, begeleider BD boeren
Vitale bodem, vitaal gewas, vitale mens … Dit wensen we ons maar al te graag. Lastiger is het
om uit te leggen wat ‘vitaliteit’ nu eigenlijk is, hoe het te herkennen en hoe het is te
verbeteren tijdens de teelt. Er zijn allerlei experimentele methodes zoals koperchloride
kristallisaties, stijgbeelden, chroma’s, Bovis-waarden. Die gebruiken we nu niet. Vandaag
oefenen we in de kas om de vitaliteit van een gewas te herkennen met ons eigen lichaam, via
de methode van het inlevend waarnemen.
We beginnen met een inleiding over hoe je vitaliteit kunt opvatten als middenweg tussen de
levensprocessen ‘groei’ en ‘differentiatie’. Een samenvatting van een vergelijkbaar verhaal
tijdens de landbouwconferentie 2022 in Dornach.

5. ‘In een appel eet u werkelijk Jupiter, in een pruim eet u werkelijk Saturnus’
Liesbeth Bisterbosch, docent goetheanistische sterrenkunde, Sterren- en planetenkalender,
voedingskundig ingenieur, onderzoekster ontwikkelingsbeeld van de plant voedingskwaliteiten
Wanneer we planten eten, eten we de kosmos. Vruchten en zaden van bomen hebben
bijzondere voedende eigenschappen. Fruit- en notenbomen ontwikkelen zich immers zo
anders dan granen, groenten, aardbeien etc. Hun leven is meer geëmancipeerd van het
jaarverloop, ze vormen meer hun eigen omgeving.
De planeten Saturnus en Jupiter bewegen gedurende bijna een heel jaar samen met de
sterren van een dierenriembeeld van oost naar west. Tegelijkertijd pendelen ze jaarlijks op
subtiele wijze met de stijgende en dalende zon mee.

In de werkgroep onderzoeken we hoe de bovenplaneten Saturnus en Jupiter zich verhouden
tot de zon, de dierenriem en je bedrijf. Deze eigenschappen werpen een nieuw licht op de
voedende eigenschappen van hoogstamfruit en noten voor mensen. De opmerking van
Rudolf Steiner "In een appel eet u werkelijk Jupiter, in een pruim eet u werkelijk Saturnus"
(Landbouwcursus, 10 juni 1924) krijgt door inzicht in de overeenkomsten tussen de
bewegingskwaliteiten van de bovenplaneten, de ontwikkeling van bomen en de ontwikkeling
van de mensheid meer betekenis.
In Nederland ontplooit zich een grote diversiteit van nieuwe eetculturen. Het dagelijks eten
van walnoten en hazelnoten doet de mensen en de aarde goed. We bespreken de
voedingskundige voordelen van een voedingsbos en notenbomen op Demeterbedrijven.
6. Toxicologie en de noodzaak van gesloten bedrijfsvoering.
Hoe kan gif-import in de BD landbouw vermeden worden?
Dr. Jan Diek van Mansvelt, o.a. hoogleraar alternatieve landbouw WUR, president IFOAM,
RIVM en erelid BD-vereniging en Ir. Jelmer Buijs, Buijs Agro-Services, onderzocht oa de
aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden en op landbouwbedrijven
Vooroplopen: gaan voor kringlopen of een stap verder? De roep om kringlopen wordt almaar
sterker, zowel in de industrie als in de landbouw. Een stap vooruit vanuit verouderd
rechtlijnig denken. Moeten we in een kringetje rond gaan draaien in plaats van met de kop
tegen de muur?
Met alleen maar ronddraaien komen we ook niet verder. Een gesloten bedrijf is een goed
begin. Maar ontwikkeling spiraliseert. Neerwaarts door erosie en vervuiling. Opwaarts door
bodemverbetering en opschoning. Laten we de aarde telkens weer vruchtbaarder maken dan
eerder. Stralend vruchtbaar. Doe mee! Vertel van jouw ervaring en perspectief.

7. De kwaliteit van de biodynamische imkerij en de honingproductie. De betekenis van de
bijen voor het biodynamische bedrijf en de aarde.
Jos Willemse, Odin imker bijenhoeder
Is het van betekenis voor de vogels dat we naar ze luisteren, dat we ze echt horen, vroeg
laatst iemand zich af. Eenzelfde vraag zou je over de bijen en insecten kunnen stellen. Doet
het ertoe dat wij de bijen horen zoemen op ons landbouwbedrijf en rond de gewassen? Hun
bestuivingsarbeid wordt meestal direct genoemd. Is echter de bewuste waarneming, de
innerlijke beleving, van betekenis voor het gehele bedrijf, de kwaliteit van de planten groei
en vruchtzetting en ontwikkeling? Is er een wisselwerking? Kan de innerlijke ontmoeting
bijdragen aan de levenskwaliteit? Deze vragen zou ik als poort willen gebruiken om dichter
bij de betekenis te komen van de biodynamische imkerij op het biodynamische
landbouwbedrijf.
Na een gesprek over bovenstaande stel ik voor dat we nog iets gaan doen samen. Om het
naar een concrete ervaring te helpen brengen, terwijl de bijen nog niet vliegen, wil ik jullie
honing en wellicht andere zoete substanties laten ervaren en de indrukken hiervan
meditatief verwerken en samen bespreken

8. BD-kwaliteit zichtbaar maken,
Paul van Doesburg, onderzoeker voedingsvitaliteit Crystal Lab Basel
De meerwaarde van BD-producten is vaak kwantitatief meetbaar, maar waar zijn deze
stoffen een uitdrukking van? Het etherische? Hoe is deze meerwaarde beleefbaar, én
onderzoekbaar te maken? Tijdens deze workshop gaan we ons verdiepen in de
kristallisatiemethode. We gaan gezamenlijk beelden bekijken, en daarmee het
krachtencomplex van BD-producten innerlijk beleefbaar maken. Fundamenteel anders dan
inhoudsstoffen analyses doen kristallisatiebeelden een appel op je moraliteit.

9. Microbioom en voeding
Aart van der Stel, antroposofisch arts
Het microbioom, het geheel van de micro-organismen (bacteriën, gisten en schimmels) in
ons darmstelsel en met name in onze dikke darm, is van groot belang voor een goede
spijsvertering en opname van voedingsstoffen, maar ook voor het produceren van energie,
vitamines en neurotransmitters. Daarnaast heeft het een prominente functie binnen het
immuunsysteem. In de gezondheidszorg is het microbioom een heel groot onderwerp aan
het worden. Er wordt erg veel onderzoek gedaan naar het nut en het beïnvloeden van de
samenstelling van onze microbiële darminhoud door bijvoorbeeld het gebruik van pre- en
probiotica en poeptransplantaties bij o.a. hardnekkige darminfecties of overgewicht. Niet
alleen bij ziekten van het maagdarmkanaal en van het immuunsysteem, maar ook bij meer
psychische aandoeningen wordt uiteraard ook gekeken naar de rol van goede voeding naast
het voorschrijven van zogenaamde specifieke middelen als probiotica. Hoog tijd dus om dit
superbelangrijke thema vanuit antroposofisch en natuurgeneeskundig perspectief te
bekijken.
Het uitgangspunt van de workshop is de rol van voeding. Waarom eten we eigenlijk en wat
maakt het uit of je regulier, duurzaam, biologisch of biodynamische voedingsmiddelen
gebruikt. We willen daarover na een korte inleiding met elkaar in gesprek gaan.

