
 

 

 

 

 

 

MOESTUIN CURSUS 2017 

6 daagse cursus biologisch dynamisch tuinieren 

 
Je wilt gezond eten en kosten besparen? Je hebt nog een stukje grond over waar je 

graag iets zinvols mee doet? Heb je het verlangen (of de ambitie) om het hele jaar 

door te genieten van biologische groenten en fruit uit eigen tuin? Dat is allemaal 

mogelijk wanneer je begint met een eigen biologisch dynamische groentetuin. Hoe 

dat werkt, leer je in deze cursus.  

 

De cursus begint met kennis over de bodem als levend organisme, hoe deze instand 

kan worden gehouden met organische mest, compost en minerale meststoffen. 

Het maken van een teeltplan, diversiteit en ook ziekten en plagen worden in een 

groter verband bekeken. Het telen van klein fruit en fruitbomen in de moestuin 

krijgen aandacht. Via de rol van zon, maan en sterren mondt de cursus uit in een 

beschouwing over de waarde van een moestuin en over voedselkwaliteit. 

Naast theorie is er ook praktijk. We leggen daadwerkelijk een moestuin aan: spitten, 

zaaien en planten, voor zover het weer het toelaat. 

 

Doelgroep 

De cursus is bestemd voor iedereen die op biologisch dynamische wijze groenten 

en/of fruit wil leren telen. 

 

Na de cursus: 

• Kun je een goede composthoop opzetten; 

• Heb je een teeltplan voor je tuin, zodat je het hele jaar rond zoveel mogelijk 

plezier hebt van je moestuin; 

• Weet je waar je op moet letten bij zaaien en verplanten; 

• Weet je welk gereedschap je moet gebruiken voor de verschillende 

werkzaamheden; 

• Kun je enkele ziekten en plagen herkennen en weet je hoe het komt dat deze 

ontstaan; 

• Begrijp je hoe veelomvattend de biologisch dynamische aanpak is en wat 

dat betekent voor de voeding; 

• Weet je meer over het gebruik van biologisch-dynamische preparaten in de 

tuin; 

• Begrijp je de kosmosagenda voor het zaaien en verplanten in de tuin; 

• Weet je waar je op moet letten bij de teelt van fruit. 

Inhoud en opzet 

De cursus bestaat uit zes zaterdagen van 9.00 tot 16.30 uur.  
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Docenten 

Joke van den Ban  – studieleider en fruitteelt  

Jan Weijsenfeld  – groenteteelt, bodem en bemesting, gereedschappen 

Derk Klein Bramel – bodem als basis, dynamische aspecten van de teelt 

 

Plaats, data en kosten 

Plaats  Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen. 

Data 6 zaterdagen: 11, 25 februari; 11, 25 maart; 8 en 22 april 2017  

Lestijden  09:00 – 16:30 uur  

Kosten €695 inclusief koffie/thee/lunch en inclusief inschrijfgeld van € 75. 

 

 

Inschrijven 

Je kunt je inschrijven voor de cursus via het aanmeldformulier op de website 

www.kraaybeekerhof.nl of door een inschrijfformulier volledig in te vullen en te 

retourneren naar Kraaybeekerhof academie.  

 

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je van ons een bevestiging en een 

factuur voor het cursus- en inschrijfgeld. Binnen 2 weken wordt het inschrijfgeld  

van je bankrekening afgeschreven. Na ontvangst van het inschrijfgeld is de 

inschrijving definitief. Het cursusgeld wordt 2 weken voor aanvang van de cursus van 

je rekening afgeschreven.  

 

Betalen in termijnen is mogelijk als het cursusbedrag hoger is dan €300. Het minimum 

termijnbedrag bedraagt €175. Voor betaling in termijnen geldt een toeslag van 5% 

op het cursusbedrag. De termijnen worden steeds aan het eind van de maand 

afgeschreven van je bankrekening. De exacte data worden vermeld op de factuur. 

 

Informatie 

Voor meer informatie kun je ons altijd bellen of schrijven: 

Kraaybeekerhof academie  

Diederichslaan 25  

3971 PA Driebergen  
T 0343 51 29 25 (di/ do en vr van 10:00-17:00) 

E academie@kraaybeekerhof.nl 

I www.kraaybeekerhof.nl 

 

 


