BD-beroepsontwikkeling
voor starters en jonge boeren

Heel houden

De intervisiegroep voor starters en jonge boeren, onderdeel van de BD-beroepsontwikkeling, komt al vier jaar
met enige regelmaat in de wintermaanden bij elkaar.
Begeleidster Caro van Roon schetst een bijeenkomst,
vorig jaar op de Naoberhoeve. Tekst: Caro van Roon

Het was een heerlijke lenteavond en de groep was nagenoeg compleet. We hadden
samen gesmuld van al het lekkers
dat de Naoberhoeve voortbrengt
- karbonades, salades, aardappeltjes
en kruiden - en stonden aan het eind
van een rondleiding over het bedrijf onder
de grote eik. Het was tijd om aan de slag
te gaan met het vraagstuk dat voor die
avond door een van de deelnemers was
ingebracht.
De intervisiegroep bestaat uit tien jonge mannen en vrouwen uit de polder
en de noordelijke provincies. Boeren
die al een jaar of zes, acht een bedrijf hebben, kun je niet echt meer
starter noemen. Maar jong zijn
ze wel allemaal, meestal tussen

twintig en dertig jaar oud. Doordat de bedrijven behoorlijk uit elkaar liggen, wordt vaak
een tot twee uur gereisd om aan een intervisieavond deel te nemen. Het laatste jaar gaat
een gezamenlijke maaltijd bij het gastbedrijf
meestal vooraf aan de bijeenkomst.
Een van de boeren bracht als vraag in: `Hoe
leg je BD uit aan de buitenwereld? Ik vind het
erg belangrijk dat mensen zien dat deze manier van boeren verder gaat, maar hoe communiceren anderen dat op een toegankelijke
manier? Ik loop hier zelf regelmatig tegenaan
en vind het heel wezenlijk om BD verder uit
te dragen.´
Dit vraagstuk werd met enthousiasme omarmd. Het is vaak lastig de extra dimensie
van BD die voor veel mensen niet tastbaar
is, zo woorden te geven dat zij zich er een
voorstelling van kunnen maken. Op de weg
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terug naar de boerderij, wisselden we al wandelend uit hoe ieder
op zijn eigen manier omgaat met dit vraagstuk. De een maakte een
vergelijking met wasgoed dat buiten hangt te drogen en waar de
wind het vocht onzichtbaar uitwaait. Ook al zie je het vocht niet uit
het wasgoed waaien, je bent ervan overtuigd dat dit gebeurt omdat
je het resultaat - het droge wasgoed - ziet en voelt.
Een ander vertelde dat hij het verhaal gebruikt over de snavel van de
kip. De snavel van de kip is het contactorgaan met de buitenwereld.
Als je dat afkapt, ontneem je de kip de mogelijkheid dit contact
te hebben. Een BD-boer is wars van dit soort ingrepen bij dieren,
omdat - ook lijkt het ogenschijnlijk een kleine ingreep - je het dier
verminkt.
Zo bleek er een grote diversiteit aan verhalen en metaforen te bestaan binnen de groep. Eenmaal weer binnen onderzochten we hoe
de kern ervan gedefinieerd kon worden. Ieder vertelde zijn of haar
verhaal en de anderen luisterden met alle zintuigen. Na elke bijdrage werd teruggegeven wat de luisteraar beleefde bij het verhaal.
De kern van BD-landbouw bleek in twee woorden te vatten: heel
houden.
De oogst van dit onderzoek en van deze avond werd bekeken en
geproefd. Iedereen om de tafel vond dit bruikbaar. Met de woorden
‘heel houden’ kun je op een eenvoudige manier uitleggen waar het
om draait bij BD-landbouw. Met de belofte om elkaar in de herfst
weer te ontmoeten, namen we voor de zomermaanden afscheid.

BD-beroepsontwikkeling

14 juni De Korenbloem

Jaarthema & Jaardag
‘Bodemvruchtbaarheid als vrucht van de landbouw’ stond centraal
in de thema-uitgave van Dynamisch Perspectief, die half april verscheen. Het boekje laat zien welke inzichten enkele bodemexperts
en boeren hebben ontwikkeld die zich al tientallen jaren met bodemvruchtbaarheid bezig houden vanuit een biologisch-dynamisch visie.
Om deze informatie breder te kunnen verspreiden zijn 1000 extra
exemplaren gedrukt, die via het bureau of de website van de BD-Vereniging zijn te bestellen. Voortaan willen we ieder jaar een speciale
uitgave maken over het thema van de winterconferentie.
Door het uitgeven van dit themanummer waren - anders dan andere jaren - het jaarverslag en de uitnodiging voor de Jaardag niet in
Dynamisch Perspectief opgenomen. Leden hebben deze ondertussen
via een aparte mailing ontvangen. De Jaardag, georganiseerd door
de BD-Vereniging en Stichting Grondbeheer, vindt 14 juni plaats op
akkerbouwbedrijf De Korenbloem in Zeewolde. Thema is ‘verbinden
en verbreden’. Meer info op de website bdvereniging.nl.

Beslis nu het nog kan
en kom ook!
Algemene ledenvergadering 2014
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Thema-uitgave 2014

Naast deze intervisiegroep van jonge boeren, zijn er nog een
aantal andere groepen in het land. Sommige zijn gespecialiseerd (starters, veteranen), andere groepen zijn voor alle
BD-ondernemers in een bepaalde regio. Als er voldoende
aanmeldingen zijn, willen we na de zomer weer starten met
een nieuwe intervisiegroep ‘veteranen’ (die nadenken over
afbouwen of aan het overdragen zijn). BD-beroepsontwikkeling omvat ook boerenbezoek, themagroep of individuele
coaching. Je kunt je aanmelden of info krijgen bij lucambagts@bdvereniging.nl (06-48017828) of jokebloksma@
bdvereniging.nl (0513-437401).
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