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Telen in partnerschap met de natuur
Op 29 juli bezocht een groep Vlaamse en Nederlandse telers het biodynamisch bedrijf ‘De Jaargetijden’
in het Vlaamse Moerkerke. Het bezoek was één van de activiteiten die georganiseerd worden binnen dit
grensoverschrijdende projectkader om de uitwisseling van biologische praktijk- en ervaringskennis te
bevorderen. Hoofdthema bij het bezoek aan ‘de Jaargetijden’ was ‘spirituele landbouw’. Bedrijfsadviseur
Coen Ter Berg en bioteler Pieter Lutin vertellen hun ervaringen.
Spirituele landbouw en zelfontwikkeling
Van waaruit groeit een andere of spirituele vorm
van landbouw ? Met deze vraag leidde Coen Ter
Berg de bijeenkomst op het bedrijf ‘De
Jaargetijden’ in. Generaties lang zijn we
opgegroeid in het wetenschappelijke denken
waarin alles meetbaar, berekenbaar en toetsbaar
moet zijn door derden. Dit wordt als enige
waarheid beschouwd en vaak worden hierbij
geen kritische kanttekeningen meer gemaakt.
Nochtans is de wetenschappelijke benadering op
zich eigenlijk een verenging van de
werkelijkheid,
gezien
meestal
slechts
deelaspecten of -processen worden bestudeerd.
Vanuit deze overweging zijn diverse
bewegingen ontstaan die anders zijn gaan
denken. Het belangrijkste is dat zij alles
benaderen vanuit het geheel waarvan de mens
deel uitmaakt. Daarbij wordt ook de kracht en
het zelfbeschikkingsaspect van de mens
beschouwd. Dit ‘anders denken’ ligt in ieders
vermogen verscholen, maar hoe kan je dit bij
jezelf ontwikkelen ? Geen eenvoudige opgave,
zo blijkt uit de verdere uiteenzetting van Coen.
Het vraagt immers een compleet andere houding
waarbij je aandacht hebt voor hogere niveaus.
Dit doe je door je open te stellen voor signalen
uit je omgeving, deze op te nemen en er
vervolgens wat mee te doen. Om hiertoe te
komen moet je als mens echter een dubbele
drempel overwinnen. Ten eerste moet je een stap
terugzetten van ‘het berekende’ waarop we een
blind vertrouwen ontwikkeld hebben. En ten
tweede moet je ook je dagelijkse bezigheden
even kunnen loslaten om aandacht te hebben
voor jezelf. Dit kan b.v. door het inlassen van
een meditatie of een bewust ontspanningsmoment.
Gaandeweg ontwikkel je dan een gevoeligheid
voor andere signalen. Deze gevoeligheid, in
relatie met de natuur, is de basis voor de
zogenaamde “groene vingers”. Daarbij is het
ook belangrijk dat je deze gevoeligheid leert
duiden. Hiervoor zijn allerlei hulpmiddelen

ontwikkeld zoals de wichelroede of pendel. Het
gevaar is echter dat deze veel te snel als nieuwe
zwart-wit waarheid wordt aanzien. ‘Blijf daarom
kritisch op jezelf en reflecteer steeds op je eigen
handelen’, is de boodschap van Coen.
De grootste gruwel voor de wetenschap is dat er
geen objectiviteit meer is, gezien het niet of
slechts heel beperkt toetsbaar is. Waar het echter
om gaat is de methodiek die werkzaam is als
ontwikkelingsproces waarin jijzelf de centrale
persoon bent. Jij neemt de beslissingen en maakt
je eigen keuzes op basis van jouw gevoeligheid.
Als mens maak je dus een heel wezenlijk deel
uit van dat proces. En juist omdat het zo
persoonlijk is, zal het ook bij iedereen een ander
resultaat geven of leiden tot andere initiatieven.
Ook hier weer wijst Coen op de controverse
opvatting van het meetbare en controleerbare.
De basis voor jouw keuzes tenslotte is altijd het
hart en de eigen liefde voor de cultuur en de
levende wezens.
Historiek van het bedrijf
Het bedrijf van Pieter Lutin in Moerkerke vindt
zijn oorsprong in een zorgproject voor opvang
van kankerpatiënten dat werd opgestart in 1984
op een boerderij met een areaal van 24 ha. Naast
de maatschappelijke activiteit werd Pieter er als
bedrijfsleider aangesteld voor de uitbouw van
een biodynamische tuinbouwbedrijfstak. Na
enige jaren werd het project echter stopgezet,
waarop Pieter en zijn vrouw besloten het
opgebouwde tuinderijgedeelte zelfstandig over
te nemen. Daar destijds de biologische
afzetmarkt nog niet dermate ontwikkeld was,
moest hij zelf zijn eigen weg zoeken naar de
klant. Onder de naam “De Grote Beer” bouwde
hij zijn eigen rechtstreekse verkoop uit via een
eigen winkel en lokale marktverkoop. Hiervoor
teelt hij een breed assortiment van groenten op
2,3 ha. ‘De Jaargetijden’ is nu aan zijn 20ste
bestaansjaar toe waarbij nog steeds op zeer
intensieve en biodynamische wijze geteeld
wordt.
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Partnerschap met de natuur
Na zijn zelfstandige start als teler volgde Pieter
de BD-opleiding op het Kraaybeekerhof. Op
zoek naar een ‘hogere’ verbinding met zijn
bedrijf, nam hij enkele jaren geleden contact op
met Hans Andeweg. Geraakt door zijn
energetische inzichten, besliste hij ‘de
Jaargetijden’ te laten “balanceren” d.m.v.
Andewegs ECOtherapie. Verder organiseerde hij
met Hans als leermeester een cursus op zijn
bedrijf. Hierbij leerde hij de energie van de
planten waar te nemen en hoe we daarmee
bewust kunnen communiceren. Voor Pieter was
dit een eerste stap in het leren duiden van zijn
voeling met de natuur.
De stap om deze ‘energetische’ methode zelf op
zijn bedrijf toe te passen, bleek echter nog te
groot. Maar het telen vanuit een luisterende
houding naar de natuur bleef hem inspireren.
Andere voorbeelden vond hij in boeken over de
tuinen van Findhorn (UK) en Perelandra (USA).
Perelandra is een natuuronderzoekscentrum in
Virginia waar men werkt volgens de
zogenaamde ‘co-creative science’. Anders dan
de traditionele wetenschap die de werkelijkheid
bestudeerd vanuit een verengd menselijk
perspectief gaat het hier - zoals Coen reeds
aangaf - om een bredere visie waarbij mens én
natuur samenwerken in een gelijkwaardig
partnerschap. De natuur weet perfect wat de
planten nodig hebben om gezond te blijven. Om
deze informatie op een ‘zuivere’ en ‘veilige’
manier te kunnen ontvangen, ontwikkelde
Machaelle Wright op Perelandra verschillende
richtlijnen en procedures die iedereen kan
toepassen. Ook Pieter zag hierin een meer
grijpbare methode en ging er mee aan de slag. In
zijn contacten met de natuur communiceert hij
met o.a. de Devische wereld en het hogere zelf.
Deva’s kunnen we zien als de ontwerpers van de
vorm die de energie en levensvitaliteit van de
planten en het landschap omvat. De informatie
die hij van de natuurwezens doorkrijgt (via de
pendel), betreft alle aspecten van teeltplanning
en teeltverzorging: van de gunstige zaai- of
plantdagen tot de hoeveelheid water die de
planten nodig hebben. Ook worden mogelijke
problemen gesignaliseerd waarvoor hij dan
stabilisering- en balanceringprocessen uitvoert.
De grondgedachte blijft steeds het partnerschap
met de natuur. Concreet betekent dit b.v. dat je
insecten niet gaat bestrijden, maar respect hebt
voor en steeds handelt volgens de natuurlijke
evenwichtsprincipes. Het creëren van een

gebalanceerde omgeving staat centraal in de
methode van Perelandra. Bloemen en kleur in en
rond de teelten zijn hierbij één van de
aandachtspunten, zo toont Pieter ons tijdens de
rondleiding op zijn bedrijf.

foto PCBT, 29-jul-04

Werken aan jezelf
Essentieel in het realiseren van dit evenwicht is
tevens het eigen bewustzijn. “Want hoe je bezig
bent op je bedrijf”, stelt Pieter, “heeft invloed op
hoe je planten ontwikkelen”. Heel wat telers
handelen al te vaak uit angst. De planten nemen
dit over en groeien dan minder goed. Pieters
eigen ervaringen leren hem dat hij nog meer
vertrouwen moet hebben in de natuur. Het
partnerschap houdt dus ook in dat je continu aan
jezelf moet werken. Een positieve houding en
innerlijke zekerheid als basis voor je
bedrijfsvoering zijn daarbij heel belangrijk.
Zoals Coen het reeds verwoordde, gaat het dus
in essentie om dat ontwikkelingsproces waarvan
jijzelf onderdeel bent. Welke methodiek je
hierbij toepast, bepaal je zelf. Van belang is dat
je een stuk eigenheid kan ontwikkelen dat bij je
bedrijf past zoals we dat zien bij ‘De
Jaargetijden’. De keuze voor de methode van
Perelandra heeft Pieter richting gegeven aan zijn
eigen ontwikkelingsweg. Na één jaar te telen in
volwaardig partnerschap met de natuur is het
voornaamste resultaat voor hem zonder twijfel
de grotere betrokkenheid bij zijn bedrijfswerkzaamheden. Ook voelt hij gaandeweg dat
het partnerschap meer en meer ook onderdeel
wordt van zijn leven en hem houvast geeft.
F. Temmerman, PCBT
Bij deze nogmaals dank aan Coen en Pieter om
hun ervaringen met ons te delen.
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Bijeenkomst Aardappelrassen op Rusthoeve
Op dinsdag 13 juli vond op de proefboerderij Rusthoeve een bijeenkomst plaats voor alle biologische
aardappelleveranciers van Nedato B.V. (de Nederlandse aardappeltelers organisatie). In het proefveld op
de Rusthoeve werden, met een 15-tal personen, bestaande aardappelrassen als Triplo, Terragold en
Biogold bekeken en vergeleken met enkele nog onbekende nieuwkomers.
.
Rassenproef

Bemestingsproef

Per ras werden, ter indicatie, twee struiken
gerooid en beoordeeld op o.a. knolaantallen,
knolgrootte en kleur van de schil. Tijdens de
beoordelingen kwam naar voren dat in de eerste
plaats opbrengst en plaagresistentie belangrijk
zijn, maar dat zeker de kleur en de smaak van de
aardappel niet vergeten mogen worden in
verband met de afzet.

foto De Rusthoeve, 13 juli 2004

Naast de rassenproef lag een stikstofproef in het
ras Terragold. De voorteelt was zomertarwe,
gevolgd door een groenbemester en 25 ton/ha
geitenmest. De totale hoeveelheid beschikbare
stikstof uit de bodemvoorraad en nalevering uit
de groenbemester en de basisbemesting werd
geschat op 75 kg/ha. De proef betrof een
bijbemesting met de korrelmeststof verenmeel
(13% N) in een dosering van 75 tot 200 kg
stikstof per ha. De objecten bestonden uit
trappen van 25 kg/ha, naast een controleveldje
waarop geen extra stikstof werd toegediend.
Het resultaat van de proef gaf een zekere trend
aan in het begin van het groeiseizoen. Bij hogere
stikstofgiften worden met name minder knollen
aangelegd, terwijl lagere stikstofgiften zorgen
voor meer knolaanleg. Het nadeel van een groot
knolaantal is echter dat de sortering minder
homogeen is. Het is dus van belang om het juiste
evenwicht hierin te vinden.
Tot slot werd onder het genoegen van een bakje
koffie nog wat nagediscussieerd over o.a. de
afzet en de huidige Phytophthoradruk.

Laurens Kamp (Rusthoeve)
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Afdekken van grondbewerking tegen onkruid
Algemeen is bekend dat grondbewerking in het donker tot gevolg heeft dat er minder onkruid kiemt. Uit
onderzoek is gebleken dat het bewerken van de grond met afgedekte apparatuur een onkruidreductie zou
kunnen geven van 60 % . Reden genoeg dus om dit in de praktijk te toetsten, vonden DLV en het
biologisch bedrijf Ter Linde te Oostkapelle (Zeeland). Met de steun van het project werd in 2003 en 2004
een demonstratieproef aangelegd op het bedrijf.

Resultaten onderzoek hoopvol
Grondbewerking in het donker zou een goede
mogelijkheid zijn om de onkruiddruk in een
gewas te verlagen. Dit werd bevestigd in diverse
onderzoeken waarbij meestal machines werden
afgedekt zodanig dat er geen licht in de grond
dringt op het moment van bewerking. ’s Nachts
bewerken blijkt weinig zin te hebben omdat er
zelfs dan genoeg licht is om het onkruidzaad de
nodige impuls te geven tot kieming. Een andere
mogelijkheid is het afdekken van werktuigen.
Maar een machine lichtdicht maken is praktisch
lastig en bovendien verlies je het zicht op de
machine. Zeker het afdekken van een
zaaimachine wordt als een probleem ervaren.
Niettemin zijn de proeven hoopvol en lijkt deze
methode bruikbaar voor met name de
biologische landbouw. Op proeven bij het OBS
in Nagele werd in de jaren 2000 t/m 2002 een
onkruidreductie van bijna 60% gevonden door
het afdekken van een rotorkopeg.

Tabel 1: Effect op de onkruiddruk van het onder
afdekking bewerken van de grond voor zaai Oostkapelle, 18-jun-04 (telling DLV)

Klaargelegd met afgedekte
sneleg
Klaargelegd met rotorkopeg
(niet afgedekt)
1

aantal
1
onkruiden
61

%
66

93

100

enkel de ganzevoetsoorten(lichtkiemers) werden geteld

Methode beproefd in de praktijk
Op het Zeeuwse bedrijf ‘Ter Linde’ werd een
proef uitgevoerd waarbij de grond zaaiklaar
werd gelegd middels een afgeschermde sneleg.
Nadien werden onkruidtellingen verricht in het
onder afscherming bereide zaaibed en het
normaal bereide zaaibed. Wegens het droge
voorjaar werd vorig jaar helaas geen verschil
geconstateerd in onkruiddruk. Dit jaar werd de
proef hernomen in een perceel rode biet. Een
gedeelte werd met de rotorkopeg klaargelegd en
een ander gedeelte met een afgedekte sneleg (zie
foto). Er werd gezaaid met een (niet afgedekte)
zaaimachine. De onkruiden werden geteld in de
rij na de eerste schoffelbewerking. Alleen de
ganzevoetachtigen werden geteld omdat deze
soorten zeer gevoelig zijn voor de lichtimpuls.
Uit de tellingen bleek dat er in de met de
afgedekte sneleg bewerkte grond, ongeveer één
derde minder onkruid stond (zie Tabel 1).

foto DLV, 2004

Niet elke onkruidsoort reageert echter hetzelfde
op een korte lichtimpuls (grondbewerking). Veel
onkruidsoorten hebben een andere impuls nodig
dan licht. Bovendien is er in de bovenste
millimeters grond altijd licht. In de onderstaande
tabel is voor een aantal onkruiden weergegeven
wat de invloed van een lichtimpuls is.
Tabel 2: Reactie op kieming van onkruidzaad na
een korte lichtimpuls (grondbewerking)
Niet of
nauwelijks
Kroontjeskruid
Knopkruid
Kleefkruid
Paarse
Dovenetel
Kruiskruid
Ereprijs
Straatgras

Matig
Varkensgras
Perzikkruid
Herik

Groot
Kleine brandnetel
Melganzevoet
Ganzevoetsoorten
Kamille
Muur

Sander Bernaerts (DLV Plant BV)
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Agenda
* 23 september 2004, 15u30 - ’t Groene Evenwicht, Assenede, Vlaanderen
Studienamiddag ‘Gezonde biologische bodem: organische stof, bemesting en ziektewerendheid’
Vlaamse en Nederlandse biologische glastuinders kampen met vergelijkbare problemen in de teelt van
vruchtgroenten en tussengewassen. In beide landen vindt praktijkonderzoek plaats en komen resultaten
beschikbaar. Een goede reden om de krachten te bundelen en u uit te nodigen voor een studienamiddag
met als thema "Gezonde biologische bodem: organische stof, bemesting en ziektewerendheid".

Meer info: zie bijlage
* van 29 mei tot en met 30 september 2004 - Vlaanderen
‘De Biozomer’
Opendeurdagen in tal van Vlaamse biologische boerderijen, verwerkers, natuurvoedingswinkels en
proefcentra met bioteelt, fietstochten en andere activiteiten. Voor een overzicht van de activiteiten per
provincie: zie website http://www.bio10op10.be/bioweek.php
* vrijdag 10 september om 14u, 16u en 18u, professionele open dag POVLT
Ieperseweg 87 / Gabriëlstraat 11, 8800 Beitem
Op de proefpercelen van het POVLT worden ieder jaar talrijke gewassen beproefd. Rassen worden
vergeleken, bemestingsstrategieën worden uitgetest en diverse plaag- en ziektebestrijdingen worden op
hun efficiëntie afgetoetst. Vernieuwingen in teelttechniek en onkruidbeheersing krijgen de nodige
aandacht. Dit gebeurt zowel voor de teelt van vollegrondsgroenten, groenten onder glas als op het
Proefbedrijf Biologische Teelt. Tijdens de rondgang op het Biologisch Proefbedrijf wordt onder andere
toelichting gegeven bij de meerjarige compostproef en de proef ter bestrijding van rupsen in de teelt van
bloemkool die beide in het kader van het project ‘Grensoverschrijdend Biologisch Boeren’ werden
aangelegd.
* Zondag 19 september, 10u00-17u30, open dag Proefbedrijf Biologische Landbouw
Gabriëlstraat 11, 8800 Beitem
Naar aanleiding van de Dag van de Landbouw op 19 september houdt het Proefbedrijf Biologische
Landbouw een open dag voor het brede publiek. Iedereen is welkom tussen 10u00 en 17u30.
Via een geleide wandeling langs de percelen maakt u kennis met de biologische akkerbouw en
groenteteelt : onkruid- en ziektebeheersing, rassenkeuze, proefvelden, agrarisch natuurbeheer, enz. Op het
erf worden de schoffelmachines en de oogst van de rassenproef aardappelen tentoongesteld. U kan er
tenslotte napraten bij een biologisch biertje !
Meer info : Lieven Delanote, PCBT, 051/261400
* 20 oktober 2004 – Provinciehuis Boeverbos, Sint-Andries (Brugge)
Themadag ’Biologische landbouw in grensoverschrijdend perspectief’
Meer info / programma / aanmelding deelname: zie bijlage
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