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Op het dit jaar gestarte bedrijf worden groenten geproduceerd. De groente wordt 

rechtstreeks afgezet naar de consument via de eigen (web)winkel, groenteabonnementen 

en via de markten in Zutphen en Apeldoorn. 

 

De ondernemers Carlijn, Thomas en Lizet hebben de biologisch dynamische teeltwijze 

gekozen. Thomas heeft zeer gedreven uitgelegd hoe zij op dit bedrijf gestart zijn en hoe 

het bedrijf functioneert. Het bedrijf bestaat nu 1 jaar. Diverse groentes worden 

geproduceerd op vette en keerdgrond. Zeer vruchtbaar. Alles wordt bemest met 

potstalmest en er wordt geen onderscheid gemaakt in wat voor gewas ook (!). Alle 

gewassen krijgen hetzelfde. Er is geen grondmonster genomen maar dit wordt wel 

gedaan komende tijd. Het streven is om binnen afzienbare tijd op BD over te gaan. 

Een rondgang over het bedrijf via de twee kleine kassen en de vollegrond en het 

machinepark gaf meer inzicht in hoe het bedrijf in elkaar zit. 

 

De middag wordt verder ingevuld door een presentatie van Paul Doesburg.(Chrystallab) 

Paul heeft een boek geschreven met de naam “barstensvol leven” en hij omschrijft zijn 

boek als volgt: 

Voedingsvitaliteit blijkt een relatie te hebben met veerkracht én authenticiteit. Dít inzicht 

maakt het mogelijk de vraag -is biologisch gezonder? – op een geheel nieuwe manier te 

benaderen! Het is uiteindelijk belangrijker om te koersen op de weerbaarheid en 

veerkrachtigheid van ons agro-ecosysteem en het menselijk lichaam, dan op de inname 

van een exact gehalte van het een of ander element, of het nu in de vorm komt van een 

voedingsmiddel voor de mens of als kunstmest voor de plant. 

Voeding een verzameling inhoudsstoffen? Dat is te simplistisch gedacht. Lévensprocessen 

zijn altijd primair en stoffen kunnen deze processen wel beïnvloeden, maar niet 

veroorzaken. 

 

Een discussie volgde over het feit waarom biologisch sterkere groente produceert. 

Helemaal duidelijk werd het niet. Via kristallisatiebeelden liet Paul zien hoe veel stabieler 

een biologisch product blijft t.o.v. gangbaar geproduceerd. Een verklaring bleef echter 

achterwege. Meer onderzoek is nodig….. 
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