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2A - Intuïtieve landbouw 

Thema:   Agro-ecologie 

Moderator:  Kees van Veluw (Wageningen UR, Louis Bolk Instituut) 

Sprekers: Jenny Stokkers (melkveehoudster), Henk Kieft (verkenner van ontwikkelingen in 

de landbouw) 

Verslag 

Om beslissingen te nemen, overheerst dan de ratio of de intuïtie? Binnen de universiteit is er geen plek 

voor intuïtie, maar hoe is dat in de praktijk? 

Jenny heeft een kleinschalig melkveebedrijf. Ze is omgeschakeld naar bio. Dat was in het begin heel moeilijk 

omdat ze de melk niet kwijt konden, maar nu bevalt het heel goed. Sinds 2008 werkt ze mee aan het 

Netwerk Intuïtieve Landbouw. Dat was een tijd met veel stress, o.a. door problemen op persoonlijk vlak. 

Het netwerk heeft haar geholpen weer goed te aarden. Ze was altijd al met haar hart bij de koeien. Door 

goed naar de koeien te kijken en je koeien te kennen kun je beter boeren. Dit is een spirituele band. Ze 

ontmoet steeds meer mensen die zo denken. Met haar gedachten en haar band met de kosmos gebeuren 

de dingen vaak zoals ze graag wil. Bijvoorbeeld worden de kalfjes nu geboren op een moment dat het 

uitkomt. Ook Herman Kok denkt dat hij geholpen is door iets. Anderen in de zaal zien dit iets als een 

wolk. 

 

Henk Kieft geeft voorbeelden van intuïtief boeren. De hartsverbinding van de mens met de natuur wordt 

beantwoord door de natuur en als je deze verbinding ontwikkelt heb je een extra instrument om te boeren. 

We zitten nu in materie-denken, in deeltjes, maar je kunt ook denken in energie, of golven. Dan kijk je 

anders naar technologie. Materie = energie = kwantum-veld. De grens en de interactie tussen deze drie is 

interessant. Er is geen wolk, alles is met elkaar verbonden, alles heeft interactie met elkaar. Vanuit 

kwantum-denken kun je veel verklaren. Henk hoopt dat er ooit een vak “kwantumlandbouw” in 

Wageningen wordt gegeven. De combinatie tussen hoofd en hart, daar zit de toekomst van de landbouw. 

 

Uitkomsten 

1. De toekomst van de landbouw zit in de combinatie tussen hoofd en hart. 

2. Als je de verbinding tussen mens en natuur ontwikkelt heb je een extra instrument om te boeren.  

3. Intuïtie is moraal. We hebben de hoop dat intuïtie meer getraind wordt in Wageningen 

Universiteit. 

 

Meer informatie 

 Boek ‘Live and let live’ 

 Boek ‘Tuning in to nature’ 

 Boek ‘Life on the edge’ 

 Website Gaia Sira, www.Gaiasira.nl   

 

http://www.gaiasira.nl/

