BD-Jaardag op Landgoed Thedinghsweert

Aardbeien van vrije grond
Werken aan initiatieven stond centraal op de gezamenlijke Jaardag
van de BD-Vereniging en BD-Grondbeheer op 15 juni op Landgoed Thedinghsweert. Eén initiatief leverde
een zeer concreet resultaat op: ter
plekke hebben de 90 deelnemers
1763,75 euro geschonken, waarmee
Grondbeheer 294 m2 grond kon vrijkopen voor BD-tuinderij De Kromme
Lepel. Tekst: Ellen Winkel / Foto’s: Rinske Bijl

Aardbeien van ‘vrije grond’ hoeven niet duur
te zijn. Symbolisch mochten de bezoekers van
de BD-Jaardag pas goedkope aardbeien afkomstig van De Kromme Lepel kopen, nadat
honderd vierkante meter was ‘vrijgekocht’.
Deze wervingsactie was een voorproefje van
de campagne die 29 september met een picknickfeest van start gaat op De Kromme Lepel
(zie pag 33). Via crowdfunding wil Grondbeheer heel veel mensen bereiken die een
kleine bijdrage leveren door bijvoorbeeld de
grond onder hun picknickkleed vrij te kopen à
6 euro per vierkante meter. Een ander nieuw
initiatief van Grondbeheer is de oprichting
van De Nieuwe Rentmeester. Deze stichting
wil sneller kunnen opereren dan Grondbeheer, dat uitsluitend met schenkgeld werkt.
Buurman’s land is immers maar één keer te

koop. De Nieuwe Rentmeester koopt grond
met geleend geld. Wie geld wil uitlenen kan
terecht bij info@denieuwerentmeester.nl.
De leden van de BD-Vereniging stemden in
met het jaarverslag (zie DP2013-2) en met
de nieuwe voorzitter die door het bestuur
was voorgedragen: Piet van Ijzendoorn.
Dertig jaar geleden nam Piet het initiatief
Zonnehoeve, een BD-melkveehouderij in de
pas drooggelegde Flevopolder bij Zeewolde.
Ondertussen is de boerderij uitgegroeid tot
een groot, multifunctioneel bedrijf dat door
acht ondernemers wordt gerund en dat onder andere via zorg, educatie, natuurbeheer
en direct klantencontact een belangrijke
maatschappelijke rol vervult. Deze rijke ervaring neemt hij mee in zijn taak als voor
>> Lees verder op pagina 10

Imkers Jan Brilleman (foto) en Jos Willemse geven
uitleg bij de 13 volken van de Odin-imkerij op Thedinghsweert. ‘Misschien is het leuk’, is een tip uit de
groep, ‘om in de winter bij elkaar te komen met de
mensen van alle boerderijen waar bijen van de Odinimkerij staan. Dat past bij het beeld van uitademen
– uitzwermen – in de zomer en inademen – naar binnen keren – in de winter.’
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Woonvereniging Thedingsweert bewoont de historische gebouwen op het landgoed. Bewoner Ellen Winkel
laat tijdens de rondleiding de 33 jaar oude flowforms
zien. Ze beginnen her en der af te brokkelen. ‘Ik wil wel
een flowform adopteren als jullie ze gaan renoveren’,
klinkt het spontaan uit de groep.

‘Hoe verder van de kantine, hoe meer onkruid’, vertelt
Gerard Brinks (links) van Zorgboerderij Thedinghsweert. 'Onze cliënten blijven het liefst dicht bij de koffie.' Een tip uit de groep (tweede van links): ‘Wij hadden
vroeger een lorry op het land, een kar op rails. Heel leuk
om daar met zijn allen op te zitten. Met zo’n lorry wil
iedereen het liefst op het meest veraf gelegen perceel
werken!’

Een groepje denkt mee met het initiatief van Ronnie
Horstman (tweede van links) om op Kraaybeekerhof
een nieuwe jaaropleiding te starten over BD-landbouw
en voeding. ‘Een brainstorm met mensen uit het vakgebied kan bijdragen aan de kwaliteit’, tipt iemand. Er
worden ideeën voor een naam genoemd: ‘Licht op voeding’ of ‘Beknopt BD’
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voor de preparatengroep hebben gedaan
(zie p. 20).
Het plenaire vergaderdeel van deze Jaardag
duurde slechts een uur. De groep mocht
vervolgens kiezen tussen rondleidingen bij
Zorgboerderij Thedinghsweert, bij de Odin-

imkerij en bij Woonvereniging Thedinghsweert. Tijdens deze rondgang konden de
deelnemers tips geven als reactie op het
verhaal van de rondleider. ’s Middags is in
kleine groepjes gewerkt aan het op de rails
zetten van tal van initiatieven.

de Orde van Oranje Nassau vooral aan jullie onophoudelijke pionierswerk te danken
heb. Tijdens de Jaarvergadering, waarin mijn
onderscheiding door Luc zo vriendelijk genoemd werd, vond ik niet de woorden om
het zo te zeggen. Dus doe ik het nu op deze
manier.”
“Die dank geldt vooral de boeren en tuinders, akkerbouwers, veetelers, gemengd en

noem maar op, met en zonder verwerking
op het bedrijf, met of zonder zorg, grootschalig zowel als kleinschalig, een-boers of
meer-boers, vrouwen en mannen. Die dank
geldt ook de voorlichters, coaches, de preparatenmakers, de verwerkingsbedrijven,
de kleine en grote handelaren, de vervoerders, de winkeliers en - allerbelangrijkst de consumenten. En dan natuurlijk ook de
onderzoekers, zowel die van eigen werk als
die met eigen onderzoeksinstituten en, niet
te vergeten, die van het Louis Bolk Instituut.
Mijn dank geldt ook alle overeenkomstige
BD-actoren in het buitenland, met de Landbouw Sectie in Dornach als inspirerend coördinatiepunt.”
“Zonder het vele, moedige en trouwe grensoverschrijdende ontwikkelingswerk van jullie had ik niets kunnen doen, niet als docent, noch als onderzoeker, en ook niet als
bestuurder, nationaal noch internationaal.
Ook de samenwerking met verwante organisaties, zoals die in het kader van de IFOAM,
was onmogelijk geweest zonder een ruimhartige BD-Vereniging met een open gezicht
en een sterke identiteit. Kern van dit bericht
aan jullie: zie mijn maatschappelijke erkenning zeker ook als een erkenning van jullie
werk, vroeger en nu, en voor de toekomst.”

(Foto: Olav Kaspers)

zitter van de BD-Vereniging.
Voor Jola Meijer, Adrie Maas en Willem Bonger was er warm applaus: zij oogstten veel
waardering voor de manier waarop zij ruim
tien jaar, bevlogen en betrokken, het werk

Officier Jan Diek
Jan Diek van Mansvelt heeft talrijke initiatieven genomen om de BD-landbouw tot
bloei te brengen. De officiersmedaille die
hij dit jaar kreeg opgespeld, is dan ook zeer
verdiend. Zelf voegt hij er deze woorden aan
toe: “Via deze weg wil ik graag aan jullie
allen, leden van de BD Vereniging en het
Demeter circuit, laten weten, dat ik mijn
Koninklijke Onderscheiding als Officier in
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