
Cursus ‘Werken met een astronomische zaai-  en 

werkkalender in de bio-landbouw’ – febr-mrt 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Landwijzer-cursus leer je de invloeden kennen én benutten van de constellaties van zon en 
planeten op de ontwikkeling van zowel plant en dier als het hele ecosysteem. Decennialang onderzoek 
toont aan dat gezondheid, kwaliteit en opbrengst bij plant en dier gunstig beïnvloed worden door 
rekening te houden met passende bewerkingstijden. Deze invloeden worden niet enkel in de biologisch-
dynamische landbouw benut maar ook wereldwijd in vele plaatselijke landbouwculturen. Het gebruik 
van een zaai- en werkkalender is bovendien een hulpmiddel voor boer en boerin tot continue aandacht 
voor kwaliteit op het hele bedrijf. 
 
Je leert in deze cursus, gezien vanuit de aarde, de stand van de hemellichamen kennen en krijgt zicht op 
hun diverse invloeden en werking op de groei van planten en op de voedingskwaliteit. De praktische 
toepassing ervan dmv het gebruik van een zaai- en werkkalender en het benutten van 
bodembewerkingstijden komt ook uitvoerig aan bod.  
 
Hoofdlesgever is Michiel Rietveld, die vanuit z’n lange ervaring dit thema op een inspirerende manier 
inzichtelijk maakt en je op weg zet om er zelf mee aan de slag te gaan.  
Hans Bruinsma (Stichting Agrikos) heeft jarenlange ervaring in het onderzoek naar 
bodembewerkingstijden en licht deze praktische  methode voor de professionele bio-teelt toe .  
De cursus gaat door op Bio-tuinbouwbedrijf  De Kollebloem in de ronde Yurt, die een goede basis biedt 
voor de ruimtelijke voorstelling van de sterrenhemel.   
 
Data (volledige dagen): 
Di 5 en Wo 6 februari / Di 19 & Di 26 februari: Michiel Rietveld – Astronomie & Zaaikalender M. Thun 
Di  5 maart: Hans Bruinsma – Methode en resultaten Bodembewerkingstijden. 
 
Prijs: 200 euro 
 
Locatie: De Kollebloem, Doornstraat 30, 9550 Sint-Lievens-Esse (www.kollebloem.be) 
Indien je wil/kan carpoolen, kan je dat vermelden bij de inschrijving. 
Op de leslocatie is mogelijkheid tot maaltijden en overnachting. Dit valt buiten de cursusprijs. Hiervoor 
neem je best rechtstreeks contact op met ruben@kollebloem.be . 
 
Inschrijven : 
Door overschrijving vóór 25 jan van de cursusbijdrage op Reknr: 523-0801320-78 van Landwijzer vzw 
met vermelding van “Sterrencursus 2013 + naam deelnemer(s)”.   
Stuur ook een e-mail met je naam, adres en telefoonnr naar info@landwijzer.be. 
 
De cursus gaat door bij inschrijving van min. 15 en max 20 deelnemers. 
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