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Nieuwe verbindingen bouwen

Winkelier én biodynamisch boer
Na de middelbare school wilde Rudi Gerding eigenlijk biodynamisch boer
worden, maar hij rolde het winkeliersvak in. Veertig jaar later is hij dan
toch BD-boer. Hij levert eieren, groente en pruimen aan zijn eigen Groene
Winkel in Zeist en bouwt een huis met stro van eigen akker. “De samenhang tussen winkel, land en huis is voor ons een Demeter aspect.’’
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