BIODYNAMISCHE LANDBOUW OP DE KOLLEBLOEM
Liefste klanten,
Wij geloven in Biodynamische landbouw,
en willen dan ook volledig voor het Biodynamisch DEMETER-keurmerk gaan.
Biodynamische landbouw gaat nog wat verder dan louter Bio.
Het onderbouwt de visie dat wij niet de natuur bezitten, maar er uit voortkomen en we dus onze
natuur beter goed verzorgen. Dit als uiting van ons respect en dankbaarheid dat we mogen leven
en ons eigen welzijn dat uit deze zorg voor de natuur voortvloeit.
In een wereld waarin de FAO (de Voedsel en landbouworganisatie van de VN) een drastische
vermindering ziet van onze biodiversiteit, en daarmee samen ook een vermindering van onze
toekomstige voedselvoorziening, is het niet onverstandig om te investeren
in een duurzame toekomst.
Dit willen wij doen door voor Biodynamische landbouw te kiezen.
Het is namelijk één van de meest vitale en vooruitstrevende landbouwsystemen ter wereld.
Het gaat hier om gemengde bedrijven die niet aan monocultuur doen waarmee ze de aarde
uitputten. Het zijn bedrijven die net bodemvruchtbaarheid op kop zetten door de natuur in te
schakelen i.p.v. uit te schakelen.
Ze kiezen om planten, dieren en mensen tijd en ruimte te geven om hun te voeden met
levenskracht geput uit een bodem met ruime vruchtwisseling en minimale bemesting.
Op biodynamische bedrijven wordt gestreefd naar samenhang en interactie met de natuur en
omgeving. Dit door struik- en bloemranden te voorzien die een schuilplaats vormen voor de
natuurlijke helpers van de natuur die mee zorgdragen voor de velden waarrond ze staan.
Zo creëer je een hoge biodiversiteit en een natuurlijk evenwicht.
Maar ook door banden te smeden met de directe omgeving en in interactie te gaan om van en met
elkaar te leren, delen, vieren. Begrippen als zorgboerderij, consumentenkringen, agrarisch
natuurbeheer komen ook uit deze beweging voort.
Maar uiteindelijk blijft vooral de kringloop gedachte het belangrijkst. Als wij zorgdragen voor
onze natuur, dragen we ook zorg voor onszelf en onze toekomst. Niet het product, maar de natuur
vormt dus het uitgangspunt. En uit een goede natuur kan tenslotte alleen maar een goed product
komen. Dus proberen we zoveel mogelijk op het bedrijf zelf de kringloop te sluiten. Van zaad tot
plant tot zaad tot… Met plantenresten die voeding worden als compost binnen het eigen bedrijf.
Dit houdt alles lokaal en verkleint zo weer onze ecologische voetafdruk. Met bij elke stap een grote
zorg voor kwaliteit, zowel voor plant, dier als mens.
Ben jij ook verkocht aan de Biodynamische visie en kan je amper wachten om te proeven?

Je herkent ons Biodynamische gamma zo:
Onze eigen biodynamisch geteelde groentjes en ook die van de Vroente,
herken je aan het GROENE prijskaartje
Andere biodynamische producten
herken je aan het GELE papieren plaatje met “Biodynamisch” erop.

