Verdiepingscursus:
Doorschakelen naar Demeter
Op verzoek van de stichting Demeter heeft het Louis Bolk Instituut een intensieve en
praktische scholingscursus ontwikkeld voor landbouwers die zich verder willen
verdiepen en ontwikkelen. De cursus, bestaand uit 5 dagen van 9.30 uur tot 15.30 uur,
is voor boeren & tuinders die werken vanuit een biologische visie en hierin verder
willen. Omschakelen naar Demeter is hierbij een mogelijkheid, maar voorop staat de
‘eigen’ drijfveer, ontwikkeling en inrichting van het landbouwbedrijf. Hieronder een
korte weergave van onderwerpen. Voor 2017 staat de cursus gepland op de woensdag
van 8 februari t/m 8 maart 2017. Data: 08-02 / 15-02 / 22-02 / 01-03 / 08-03

Achtergronden (5 uur)
Biologische landbouw is gebaseerd op meerdere principes waarbij het landbouwbedrijf
in relatie tot haar omgeving de basis vormt. Biologisch dynamische landbouw ziet het
landbouwbedrijf als een organisme waarin alle aspecten met elkaar samenhangen en
een geheel vormen. De visie achter BD landbouw geeft uitzicht over het geheel en
inzicht in de samenhangen. Als leidraad volgt de docent de ontwikkeling van de
landbouw in de tijd. Dit in relatie tot de wereldbeschouwing antroposofie en de vier
natuurrijken uitmondend in praktische maatregelen binnen het landbouwbedrijf.
Basisboek: “Houden van de Aarde” docent Michiel Rietveld

Bodem, plant en voedingskwaliteit (5 uur)
Over bodemontwikkeling, bodemleven, bodembeoordeling en bodembeheer.
Voedingskwaliteit begint met de bodem in samenhang met plantveredeling en eindigt
met bewaring, soms verwerking en aflevering. Wat verstaan we onder voeding
kwaliteit en levenskracht en hoe ondersteunt de boer deze aspecten bij de teelt.
Welke meerwaarden biedt BD landbouw aan het Demeter product?
docent Michiel Rietveld

Levende bodem (5 uur)
Een vitale bodem en de verzorging van bodemvruchtbaarheid vormen de grondslag
voor landbouw. Voor de boer is het noodzakelijk de aard en kenmerken van bodem
te leren kennen. Vanuit de mineralogie als basis voor kwaliteit en betekenis van
bodemleven volgen verzorgingsmaatregelen. Met bijzondere aandacht voor
compostering en inzet van BD preparaten. We kijken naar de kenmerken van de
bodemtypen en welke BD maatregelen hierbij aansluiten. docent Leen Janmaat

Dier en landbouw (5 uur)
In een volledig landbouwbedrijf zijn zowel dieren als planten aanwezig. Bij veeloze
bedrijven kan het dierlijke aspect worden verzorgd door gebruik van dierlijke mest
en mogelijk het houden van bijen. Over het wezen van landbouwhuisdieren in
passende huisvesting en diereigen voeding krijgt u meer inzicht. Omgeving en dier
met passende verzorging geven invulling aan diergezondheid en –welzijn.
docent Jan de Wit

Samenhangen en vervolgstappen (5 uur)
Afhankelijk van de deelnemers en regio gaan we nader in op onderwerpen die
biologisch-dynamische landbouw plaatsten in het grote geheel. Mogelijke
onderwerpen zijn: astronomie, invloed van kosmos op aarde, bodemsoort & -leven
in relatie tot bemesting, wat is vitale voeding en hoe werkt dit voor de mens. Voor
deze onderwerpen nodigen we gastdocenten uit. De cursus wordt afgesloten met
een advies voor vervolgtraject, afhankelijk van de behoeften kan het bedrijf zich
aanmelden bij Stichting Demeter en/of BD-beroepsontwikkeling voor begeleiding of
intervisiegroep. begeleiders Leen Janmaat & Petra Derkzen + gastdocenten

Cursusduur en Kosten
De cursus is verdeeld over 5 dagen van 5 uren exclusief reistijden.
Bij 10 deelnemers gaat de cursus door en bedragen de cursuskosten
€ 750,- per deelnemer.

Belangstelling?
Voor vragen of aanmelding neem contact op met het Louis Bolk Instituut
Leen Janmaat, telefoon 0343-523870 of l.janmaat@louisbolk.nl

