
30 jaar geleden ben ik als gangbaar boer begonnen op de 
boerderij van mijn vader. In die tijd heb ik geleerd hoe ik 
efficiënt veel werk kon verzetten. 

20 jaar geleden zijn we omgeschakeld naar een biologische 
bedrijfsvoering, toen heb ik geleerd meer op de natuur te 
vertrouwen. 

10 jaar geleden zijn we met het gebruik van antibiotica  
gestopt. Toen hebben wij onze angsten moeten overwinnen 
en zijn we met de natuur gaan samenwerken. 

Nu zien we dat natuurlijke duurzaamheid loont en wordt 
het tijd dit met jullie te delen! 

Alles is energie. Jij bent het, de boerderij is het, feitelijk bestaat 
de hele planeet uit energie en energetische wisselwerkingen. 
Landbouw is helemaal niet wat het lijkt. Hoewel je in eer-
ste instantie anders zou denken gaat het niet om de  
verzorging van gewassen, vee en machines met 
een efficiënt werkprogramma. 

Landbouw gaat om het zo inzetten van je eigen 
energie, dat het jou, de boer(in), verbindt en 
integreert met je bodem, gewassen en dieren, 
als een alomvattende energetische werkelijk-
heid en realiteit. 

De boer(in) is niet gescheiden van het land, 
ook al suggereren je ogen dat het anders is.
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ICHAEL ROADS

Michael J. Roads
1-DAAGSE WORKSHOP

‘FARMERSDAY’ -  VAN EFFICIËNTE DUURZAAMHEID NAAR NATUURLIJKE DUURZAAMHEID

JAN DIRK VAN DER VOORT



Voor meer informatie en aanmelding alle activiteiten: 
Stichting The Roadsway Nederland : Irene Pielich  > info@michaelroads.nl 
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‘Farmersday’ -  Van Efficiënte Duurzaamheid naar Natuurlijke Duurzaamheid
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 In 2014 hebben Jan Dirk van der Voort en Michael Roads de handen in een geslagen 
om samen een dag te organiseren voor ‘Boeren die het anders willen’. We leven in 
een omgeving waar we zelf onderdeel van zijn. Samenwerken met de natuur betekent 
observeren en van daaruit leren voelen en verstaan en je verwonderen hoe alles op 
z`n plek valt. 

Het doel van de workshop is om een weg te wijzen naar een ander holistisch verdien-
model dat duurzaam is voor mens en dier. Door middel van het delen van kennis, 
ervaringen, praktische tips en de kennis in de praktijk zien toegepast op de boerderij, 
zal de deelnemer door de dag geleid worden. We gaan samen met Jan Dirk en Mi-
chael naar buiten en bekijken de grond met haar bodemleven, bezoeken de koeien 
en proeven de kazen. Op de boerderij kun je zelf zien, voelen en beleven dat de 
samenwerking met de natuur werkt! 

Na afloop van de dag hebben de deelnemers (boeren) de kennis en praktische 
handgrepen om in de praktijk een ander verdienmodel toe te passen in hun eigen 
boerenbedrijf, wat de valkuilen zijn en weten hoe zo’n verdien model werkt. 
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1-daagse workshop 22 april

10:00 - 16:00 uur
Lunteren ‘Farmersday’ -  Van Efficiënte Duurzaam-

heid naar Natuurlijke Duurzaamheid

2-daagse seminar 24 en 25 april Elspeet Verbinden met de Natuur 

lezing 26 april
13:30 - 17:00 uur

Elspeet A New-Experience

5-daagse intensive 29 april - 3 mei Elspeet Vijf dagen ondergedompeld in Liefde 
en Waarheid

PROGRAMMA 2015


