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Biodynamische landbouwgemeenschappen
als zonnige oases
Over twee jaar is het 100 jaar geleden
dat Rudolf Steiner in het Poolse Kobierzyce
(Koberwitz) de cursus gaf die het uitgangpunt
vormt van de BD-landbouw. Deze cursus was meer dan de
introductie van een nieuwe landbouwmethode, het was ook een
sociale en culturele impuls. | Tekst: Frans Lutters
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