
 

 

09.30 – 10.00 aankomst met koffie / thee 

10.00 – 10.30 Edith Lammerts van Bueren: de waarden onder integraal denken in landbouw en voeding 

10.30 – 10.45 Maria Groot: wat heet normaal in de landbouw? 

10.45 – 11.15 Piet van Oudenallen: de verborgen kosten in de gangbare landbouw 

11.15 – 11.45 pauze 

11.45 – 12.15 Paul Blokker: belang bovengronds aanwenden mest voor bodemgezondheid en gewas / milieukwaliteit 

12.15 – 13.00 lunch 

13.15 – 13.45 Anton Nigten: over bodemvruchtbaarheid – en humane voeding en gezondheid 

13.45 – 14.15 Cees Kamp: wat is water ? 

14.15 – 14.45 Sander Lourens: verwondering in de wetenschap 

14.45 – 15.15 Jan Dirk van de Voort: over De Groote Voort – Remeker kaas … 

15.15 – 15.30 pauze 

15.30 – 16.00 plenaire afsluiting 

  conclusies en aanbevelingen 

  opleiding quadrupool consultants 

  quadrupool onderzoeksprogramma 

  zoektocht naar  ‘gezondste en klimatologisch meest bewuste koe’ 

16.00  afsluiting / napraten / drankje / borrel 

 

Aanmelden: quadrupoolacademie@gmail.com venue: Wageningen – zie www.nvlv.nl 

Kosten – incl. lunch / koffie / thee / drankje / borrel  Euro 34 voor volwassenen / Euro 13 voor partners / junioren / 
studenten / scholieren (< 25 jr) 



 

 

 

De Quadrupooli Academie is ontstaan op initiatief van Jaap van Bruchem, onderzoeker en voormalig hoofddocent van 
Wageningen Universiteit. Een korte impressie: 
  
Doel en missie De Quadrupool Academie heeft als doel zich in te zetten voor een transformatie van het landbouwbeleid in 
Nederland, door met ons bewustzijn en onze intelligentie een vrediger en gezonder wereld te doen ontstaan, gebaseerd op de 
verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de natuur.  
 
Levensfilosofie  
De Quadrupool Academie heeft evenzeer als doel ons bewust te worden van het idee dat alles en iedereen energetisch met 
elkaar verbonden is, en meetrilt / resoneert op de basisfrequentie van het (heel)al, de kettingbreuk van 1-en, de frequentie van 
de liefde, de gulden ratio, de phi. Daardoor zijn we samen verantwoordelijk voor al wat gebeurt in de wereld. We kunnen daar 
een constructieve bijdrage aan leveren met onze woorden, daden en - last but not least - ons koopgedrag.  
 
Probleembenadering vanuit de moderne kwantumfysica  
Alle problemen ontstaan door verstoringen in het subtiele geomorfische informatieveld en kunnen in principe energetisch 
worden geheeld . Met de frequentie van de liefde, i.c. de kettingbreuk van 1-en, als gemeenschappelijke noemer laten 
complexe – i.e. meervoudige – problemen zich integraal oplossen. Door van elkaar te leren en elkaar te inspireren, en deze 
boodschap te verspreiden kunnen we steeds meer mensen bereiken en ons gezamenlijke complexe trillingsniveau verhogen.  
 
Direct middel tot transformatie  
Een levende – biologisch actieve - bodem waar wij als mensen van eten, leven, waarvan onze dieren worden gevoe(r)d, biedt 
een directe ingang tot een meervoudige - briljante - oplossing. De bodem biedt als levend organisme een k/prachtig middel om 
een transformatie van onze landbouw – van de productie van onze levensmiddelen - te bewerkstelligen. Als we de bodem zo 
voeden dat zich een harmonieuze samenleving van bodemorganismen ontwikkelt, komt dit ten goede aan de gezondheid van 
de bodem, de gewassen, de dieren en van ons mensen.. Bovendien wordt een effectieve daling van de emissie van broeikas-
gassen bewerkstelligd.  
 
In gulden ratio balans (62% yin / 38% yang) gaan agro-ecosystemen functioneren als milieuzuiveringsinstallaties 
Aan het einde van het vorige millennium realiseerden de Friese VEL/VANLA melkveehouders een N-benutting van 10-20%. 
Anno nu slagen enkele briljante melkveehouders er in de grens van 100% N-benutting te overtreffen. 
 
Uitgangspunten / complexe doelstellingen / reikend naar een hoger octaaf 
(8) Grond / kapitaal / arbeid / tijd in symmetrisch perspectief brengt ons een hoger octaaf 
(7) Een eerlijke verdeling van werk en van inkomen – dat is ons aller advies - voortaan 
(6) Organisatievormen die een regio-groene economie van de overvloed laten ontstaan 
(5) Leren leven en (re)creëren in landjuwelen ontworpen volgens universeel patent 
(4) Boeren die in resonantie met de natuur gezond / vitaal / veilig voedsel produceren 
(3) Subtiel-energetische methoden om stress, ziekten, plagen en onkruiden te weren 
(2) De groene en blauwe ruimten voor voedselproductie en natuur in changement 
(1) Flora en fauna in een zelfregulerend en gezond bodem-plant-dier arrangement 
 
Het beleid als landjuweel en ons boek als onze spiegel  
Door samen een boek – onze Quadrupool Encyclopedie - te schrijven waarin ieders unieke ervaringen worden opgetekend, 
komt deze informatie beschikbaar voor alle mogelijke betrokkenen. Dit boek kan consumensen, wetenschappers, docenten en 
beleidsmakers ondersteunen in hun denken en doen, en helpen bij het ontwikkelen van een nieuw integraal landbouw- en 
plattelandsbeleid. Door in de (boeren)praktijk direct zaken toe te lichten, in te steken op een regionale economie, natuurlijke 
kringlopen te ondersteunen, en zelf de verandering waar we naar streven durven te zijn, leren we ons leven te leven zoals het 
bedoeld is te zijn. Namelijk met wederzijdse verantwoordelijkheid en door intelligent te handelen.  
 

                                                             
i Quadrupool staat voor vierpolig – in de ruimte in de vorm van e.g. een tetraëder – in een plat vlak als vierkant e.g. de bodem – plant – dier – mest kringloop. 


