Cursussen
op boerderijen
voor boeren
én burgers

Landbouw
van de
toekomst
als inspiratiebron
voor persoonlijke
groei

De biodynamische
landbouw heeft niet alleen
een herstellende kracht
voor ecosystemen maar
ook voor onszelf. Het
doorgronden ervan biedt
namelijk een persoonlijke
ontwikkelingsweg. Het helpt je
verbinden met alles wat leeft
en je deel te weten van het
grotere geheel. Het is wel een
spannende ontwikkelingsweg.
De status quo dat alles
meetbaar, weegbaar en
aantoonbaar is, moet je
durven loslaten. In plaats
daarvan leer je vertrouwen
op je eigen boerenverstand,
intuïtie en zintuigen.

academie gastronomie landgoed

Vereniging voor
Biologisch-Dynamische
Landbouw en Voeding

De basis voor de biodynamische landbouw werd gelegd door
de Oostenrijkse geesteswetenschapper Rudolf Steiner. In 1924
gaf hij acht voordrachten aan een select gezelschap van boeren
en wetenschappers die de landbouw wilden vernieuwen.
De aanwijzingen van Steiner waren zowel diep spiritueel
als heel praktisch. Vandaag de dag is deze zogenoemde
Landbouwcursus nog steeds een inspiratiebron. Er is één groot
verschil met vroeger: de Landbouwcursus heeft anno nu een
bredere doelgroep. De inzichten zijn actueel voor zowel boeren
als burgers die het geheim van het leven willen doorgronden,
en die een levendige aarde willen doorgeven aan de toekomst.

De Landbouw en de cursus
De Landbouwcursus vormt de rode draad in deze cursus. Aan
bod komt hoe de boer zelf de beste onderzoeker van zijn
bedrijf is, hoe plantengroei beter begrepen kan worden door
de hele kosmos erbij te betrekken, waarom bemesting vooral
gaat om het verzorgen van het bodemleven, en nog veel meer.
Aan de hand van levensprocessen in de landbouw krijg je een
beeld hoe alles in de natuur op elkaar is ingespeeld. Aangezien
wijzelf onderdeel zijn van de natuur zul je jouw deel van het
grotere geheel kunnen gaan ervaren.
Op verschillende boerderijen in Nederland en Vlaanderen
wordt deze cursus gegeven. De aanpak is uniek: voor elke plek
is er een docentenduo, waarbij de één meer de antroposofie

Meer informatie over

als ingang heeft en de ander de eigen praktische ervaring.

data, locaties, kosten en docenten:

Zo blijft alles, wat er ook beweerd wordt, verbonden met

kraaybeekerhof.nl

de boerenpraktijk. Met oefeningen en/of intervisie wordt

of bdvereniging.nl

interactief onderzocht hoe eenieder er ook zelf aansluiting op
kan vinden. De verschillende docenten geven hun eigen kleur
aan de cursus. Dat correspondeert met de essentie van de

Aanmelden cursus:
kraaybeekerhof.nl

biodynamische landbouw: het is een ontwikkelingsweg die zich
voor ieder landschap, bedrijf en individu op een unieke
wijze ontvouwt.

Lid worden van de BD-Vereniging:
bdvereniging.nl

