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Boom
tussen insect en regenworm
Toen Rudolf Steiner in
1924 de reeks voordrachten gaf, die we nu

De Groote Voort wint Innovatieprijs

de Landbouwcursus noemen, liepen er paarden
voor de ploeg en molken
de boer en boerin met
hun knechten de koeien

BD-melkveehouderij en kaasmakerij
De Groote Voort heeft de Ekoland
Innovatieprijs 2011 gewonnen. Jan
Dirk en Irene van de Voort werden op
de Biovak tot winnaars uitgeroepen.
Foto’s: Dick Boschloo

Bijzonder is dat ze geheel antibioticavrij
werken. Jan Dirk en Irene schenken veel
aandacht aan het waarnemen van hun Jersey koeien. Ze kennen hun dieren, hun land
en de diervoeding door en door en kunnen
aan zowel afzonderlijke aspecten als aan het
geheel waarnemen waar bijsturen vereist is.

Met hulp van adviseur Dirk Zaaijer slagen zij
erin de koeien echt op pensniveau te voeren. Door diverse soorten geplette granen
en eiwitbronnen als lupine te voeren is het
mogelijk om per halve dag het rantsoen bij
te sturen, afhankelijk van het suikergehalte
in het weidegras. De simpele maar slimme
innovatie van het verse, enzymrijke voer
vereist investeringen en tijd, maar geeft de
mogelijkheid de koeien gezond en vitaal te
houden. Een flinke schep kruidenpreparaat
over het voer voorkomt wormmiddelen en
kalverdiarree.
Door een nieuw, halfrond stalgedeelte aan te
bouwen, hebben de koeien de ruimte. In de
kudde lopen gehoornde en onthoornde dieren rond, maar door de ronde vorm worden
dieren nooit in een hoek gedreven en vinden

verwondingen door hoorns niet plaats.
Jan Dirk en Irene leveren hun Remeker kazen rechtstreeks aan natuurvoedingswinkels
en kaasspeciaalzaken. De band met de afnemers is hecht en leidt ertoe dat klanten
begrip tonen voor noodzakelijke prijsverhogingen vanwege alle investeringen, zoals
de ruimere stal, de voer- en pletmachines
en de boteroliewinning. De meest recente
innovatie van Jan Dirk en Irene is namelijk
dat ze de plastic beschermlaag om de kazen
vervangen door een korstbehandeling met
boterolie. Met deze eetbare korst blijven de
kazen ook prima houdbaar. Aan de afzet van
de Jerseystiertjes werken Jan Dirk en Irene
nog. Al met al vervullen Jan Dirk en Irene op
veel vlakken een voortrekkersrol, oordeelde
de jury.
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met de hand. Het was een
totaal andere tijd. Maar
veel van Steiners inzichten zijn tijdloos: ze zijn
nog steeds inspirerend
voor boeren, tuinders én
consumenten

in

onze

moderne tijd. In deze column bespreekt Jan Saal
enkele inzichten uit de
landbouwcursus.
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In de zevende voordracht gaat Rudolf Steiner in op de
verschillende verbanden die bestaan tussen planten en
dieren, tussen insecten en wormen en tussen paddestoelen en schimmels.
Het gaat er om dat in de natuur alles in wisselwerking
met elkaar leeft en dat het daarom eigenlijk niet goed
mogelijk is om planten en dieren buiten hun samenhang
met de rest van de natuur te bestuderen. Steiner begint
met de beschrijving dat een boom eigenlijk gezien moet
worden als een omhoog gebrachte hoop aarde, waarop
jaarlijks planten groeien, in de vorm van nieuwe scheuten, bladeren en bloemen. Deze nieuwe scheuten zijn
dan vergelijkbaar met de kruidachtige planten, die jaarlijks opgroeien en afsterven vanuit hun wortelgestel. De
wortels van deze (boom)planten vergroeien met elkaar
en vormen het cambium van de boom.
De kruin van de boom trekt astrale krachten (vormgevende krachten) aan, terwijl de wortels van de boom
etherkrachten (levenskrachten) laten uitstromen. Dat
maakt het mogelijk dat in de kruinen van bomen vliegende insecten kunnen leven in de verdichte astraliteit
rond de kruin, terwijl bij de wortels van de boom larfachtige wezens, zoals regenwormen kunnen bestaan
van de etherkrachten die daar uitstromen.
In de eerste instantie klinkt dit vreemd en moeten we
dat zo maar van Rudolf Steiner aannemen. Bij een nadere waarneming echter kunnen we wel een verband
proeven tussen de vaak uiterst fijne en complexe vor-

men van insecten en die astrale, vormgevende krachten
waar Rudolf Steiner het over heeft. Larven van insecten
leveren fantastische groeiprestaties, waarmee we een
verband kunnen proeven met groeikrachten. Zo kan
deze theorie voor onszelf gaan leven.
Deze samenhang heeft gevolgen voor de boom als
plant, omdat er een houtachtige structuur kan ontstaan
tussen de kruin en de wortels van een boom. Het heeft
ook gevolgen voor de boer, omdat insecten en wormen van levensbelang zijn in het boerenbedrijf. Door
deze samenhang kunnen we vermoeden dat er ook iets
gedaan kan worden aan landschapscultuur rond het
boerenbedrijf. De planten die de boer verbouwt hebben een evenwichtige verdeling van astrale krachten en
etherkrachten nodig. Door op een evenwichtige manier
om te gaan met bomen in het landschap, kunnen we
inwerken op deze krachtenverdeling in het bedrijf.
Rudolf Steiner geeft aan dat het positief kan werken om bomen in de buurt aan te planten, wanneer
de planten op het bedrijf niet goed groeien, terwijl bij
een woekerende groei het verstandig kan zijn om een
stuk bos in de buurt te kappen. BD-landbouw gaat dus
verder dan het bedrijf alleen en zet zich voort in landschapscultuur.  
De voordrachten staan in bewerkte vorm op
www.warmonderhof.nl.
Klik op Hofleven en vervolgens op Landbouwcursus

