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• Natuurvoeding in een notendop  start 24 januari

• BD landbouw en voeding  start 24 januari

• Moestuincursus (BD tuineren)  start 1 februari

• Natuur in leiderschap  start 4 februari

• Natuurvoedingskundige  start 19 september

Opleidingen en cursussen 2014

Moestuincursus
BD-Tuinieren

Je wilt gezond eten? Je hebt nog een stukje grond over waar je 
graag iets zinvols mee doet? Heb je een verlangen (of 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.

Duur:   6 zaterdagen van 9.00 tot 16.30 uur
Wanneer:  januari tot april
Locatie:  Landgoed Kraaybeekerhof, Driebergen
info:   www.kraaybeekerhof.nl

           



Eten uit je eigen tuin: verser kan niet! Ook geeft het zelf verbouwen van 
groenten veel voldoening. De natuur kan betoveren, en wie zelf groen-
ten verbouwd raakt betoverd. 100 dagen na het aardappels poten, 
voorzichtig het loof omhoog trekken, en ontdekken dat 1 aardappeltje 
intussen niet alleen een bloeiend gewas bovengronds heeft gevormd, 
maar ook nog een partijtje knollen ondergronds. 
Maar ook ontdekken dat naar de langste dag toe sommige groenten 
profiteren van de dan aanwezige groeikracht, terwijl andere groenten 
juist na de langste dag gedijen, en zelfs een beetje vorst niet schuwen; 
denk aan boerenkool of spruitjes. 
Ben jij de moestuintjes van de kruidenier ontgroeit, en nu toe aan het 
echte werk?  
 
Doelgroep
Voor iedereen die biologisch dynamisch groenten en/of fruit wil gaan 
telen.
 
Inhoud
In deze cursus leer je onder andere een goede composthoop op te 
zetten, een teeltplan te maken, hoe je moet zaaien en verplanten, 
welke gereedschappen geschikt zijn. Ook is er aandacht voor de achter-
gronden van biologisch dynamische landbouw, het gebruik van de zo-
genaamde ‘preparaten’ en de invloed van de kosmos (sterren en plan-
eten). Kraaybeekerhof zelf is daarbij het levende lesokaal.
 
Docenten
Joke van den Ban – studieleider en docent fruitteelt,
Jan Weijsenfeld - groenteteelt, bodem en bemesting, gereedschappen
Derk Klein Bramel - bodem als basis, dynamische aspecten van de teelt.

Plaats, data, tijd en kosten
Plaats         Landgoed Kraaybeekerhof, Driebergen
Wanneer:   6 zaterdagen van januari tot april
Kosten         € 695,- inclusief koffie/thee, lunches en inschrijfgeld
Inschrijven   www.kraaybeekerhof.nl
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