
STENEN GEVEN BROOD

Waarde en 
werking van 
Oergesteentemeel

Werner Zimmermann 

Vertaling uit het Duits door Herman Kaemingk de Lange 



Vertaling uit het Duits: 
2015 
Herman Kaemingk de Lange 

 

Met dank aan: 
www.lavabv.nl/ 
Sake de Haan 
Makkinga 

Oorspronkelijke titel:  
Steine geben Brot, 
Bedeutung und Wirkung des Urgesteinsmehles 
Prof. Dr. H.C. Werner Zimmermann 
Erster Druck, 1938, Zitzmann 
Neue, erweiterte Auflage, 1975 
Copyright Verlag Ernst-Otto Cohrs, Rotenburg/Wümme 

2  

http://www.lavabv.nl/


Onze huidige bekende natuurwetenschap berust op de verkregen
overtuiging, dat niet alleen tussen twee of drie, maar ook tussen
alle verschijnselen in het mineralen-, planten- en dierenrijk, die
bijvoorbeeld  het  leven  aan  de  oppervlakte  van  de  Aarde
teweegbrengen,  een  wettelijke  afhankelijkheid  bestaat,  op  een
manier dat geen een voor zich alleen is, maar altijd verbonden
met een of meerdere anderen, en zo verder zijn allen met elkaar
verbonden, zonder begin en einde, en dat de opeenvolging van
de verschijnselen, hun ontstaan en vergaan, als een golfbeweging
in een kringloop zijn. Wij beschouwen de natuur als één geheel,
en alle verschijnselen samenhangend, als knopen in een net.

Justus von Liebig (1803-1873)

De toekomst behoort de levensregels begrijpende landbouwers,
tuinders  en  artsen  toe,  die  achting  voor  de  eeuwig  geldende
regels  van  het  leven  hebben.  Alleen  met  zo'n  zienswijze  van
eerbied zal de mensheid overleven kunnen! 

Prof. dr. med. Helmut Mommsen (1896-1983)

Onze gehele oplettendheid moet echter daarop gericht zijn, de
natuur haar werkwijze getrouw weer te geven.

J.W. von Goethe (1749-1832)
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Motto: 

Wat heeft de mens de mensheid
meer te bieden dan de waarheid. 

Friedrich von Schiller (1759-1805)

Als de natuur met de wetenschap in 
tegenspraak is, dan heeft de natuur
altijd gelijk. 

Justus von Liebig
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Bij de vertaling 
Er is zoveel mogelijk getracht om de oorspronkelijke sfeer en 
mooie, soms ingewikkelde schrijfstijl aan te houden. Dat is lastig 
gebleken: de periode is rond 1940, een beetje oud (Duits) taal-
gebruik, onze Nederlandsche taal is sterk verandert ten opzichte 
van de Duitse taal, sommige (vak)begrippen worden vandaag niet 
meer gebruikt, een vleugje 'Schwyzerdütsch' en sommigen zaken 
kon ik niet verifiëren (zoals tabellen), omdat er geen bron-
vermelding is of gevonden kon worden (op internet). 

Werner Zimmermann is schrijver, filosoof, levenshervormer, 
wereldreiziger, activist en aanhanger van de vrije economie 
'Freiwirtschaft'. 
Geboren in Lyss, Zwitserland, 1893; †1982.  

Voorwoord 
Met deze, een herziene uitgave van de in 1940 in Zwitserland 
verschenen publicatie 'Steine geben Brot' van Prof. Werner 
Zimmermann, beantwoorden wij aan de steeds weer geuite wens 
van vele natuurlijk werkende (huis)tuinders, landbouwers en 
tuinbouwbedrijven.

De herziening is door Zimmermann, die ruim de 80 is gepasseerd, 
zelf gedaan.

Aan hem, en alle pionieren van de steenmeelbemesting, is onze 
dank verschuldigd, dat hij ervaringen uit de vroegere land- en 
tuinbouw aan ons doorgeeft en daarmee belangrijke kennis voor 
ons behouden heeft. Deze publicatie en het gebruik van steenmeel 
werden destijds door de gangbare landbouw sterk bestreden. De 
discussies, de ervaringen uit de praktijk aan de ene kant en de 
leringen van de gebruikelijke wetenschappelijkheid aan de andere 
kant, heeft Zimmermann in deze jaren uitgebreid laten zien.

De nieuwe dichtbij-de-natuur werkende landbouw heeft de grote 
waarde van gesteentemeel al lang herkent en zijn succes berust niet
in de laatste plaats op het gebruik ervan. Over de waarde en 
werkzaamheid van fijnstoffelijke spoorelementen of micromineralen,
ook bijv. het in dit boek genoemde Silicium, weet men vandaag de 
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dag wezenlijk meer als bij het ter perse gaan van de eerste druk van
dit boek, toen men nog sterk geloofde deze kennis niet nodig te 
hebben.

Waar een materialistisch wetenschapsbeleid ons in de agrarische 
sector naar toe gebracht heeft, laten ons tuinarchitect Prof. Alwin 
Seifert in de inleiding van zijn boek 'Gärtnern, Ackern - ohne Gift' 
(1971), biologe Rachel Carson in 'Silent Spring' (1962), Prof. Jan 
Briejèr, hoofd van de Nederlandse Plantenziektenkundige Dienst, in 
zijn boek 'Zilveren Sluiers en verborgen gevaren: chemische 
preparaten die het leven bedreigen' (1967), en vele andere zien. De 
erkenning van deze vergissing leidt altijd tot meer nieuwe 
schrikwekkende en wakker schuddende boeken op de markt. 

Zo kunnen wij hier ook dankbaar bekennen, dat de juistheid van de 
weg met de natuur, zoals dit boek laat blijken, helemaal waar blijkt 
te zijn.

Het doel van deze natuurlijke manier van bedrijfsvoering, met 
belangrijke taken voor hoogwaardige gesteentemelen en klei-
mineralen, is de bodemvruchtbaarheid vergroten. Alleen zij is de 
voorwaarde voor een harmonische kringloop van bodem, plant, dier 
en mens, die op alle terreinen naar optimale gezondheid en 
prestatie leiden kan.

Meer dan ooit in de geschiedenis van de mensheid is het streven 
naar een zo groot mogelijke bodemvruchtbaarheid in onze in gevaar
verkerende wereld vandaag noodzakelijk. Mag dit zeer begrijpelijke 
werk van Werner Zimmermann een praktische gids zijn voor allen 
die naar nieuwe wegen in de land- en tuinbouw zoeken.

Herfst 1975
Ernst-Otto Cohrs 
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Stenen geven Brood 

In de wilde, zonnige alpendalen van Wallis vloeien 'heilige wateren'. 
Hoog in de gletsjer ontstaan, en vele uren verder vloeien zij langs 
steile hellingen en door diepe kloven naar de steile weiden en 
akkers van de bergboeren. In rotsen uitgehakt en geleid door 
kanaaltjes van grote lariksstammen zijn deze kloek gebouwde 
levensaders. Dag en nacht vloeit dit frisse water vlijtig en met fijne 
zang naar het dal.

Groenachtig troebel is deze gletsjermelk. Niet alleen kostbaar vocht 
brengt zij de dorstige aarde van deze zonovergoten hellingen en 
tuinen. Regen en ijs breken en slijten de rotsen, en de reuzenschaaf 
van de gletsjer schuurt ze tot fijn zand en slib. De groene wateren 
dragen Oergesteentemeel en verspreiden het over de weiden en 
velden van de tevreden mensen, die ze liefhebben en verzorgen.

Dit steenmeel is de enigste bemesting die vele van deze geïr-
rigeerde velden al vele honderden jaren krijgen en zonder uitputting
geeft de Aarde jaar op jaar een rijke overvloed aan tuinvruchten, 
geurende kruiden, gras, bloemen en rogge tot op een hoogte van 
2000 m.

Volgens Ing. Rankenstein telt Wallis vandaag de dag 207 van zulke 
gletsjer-waterleidingen. De oudsten bevinden zich in Oberwallis en 
stammen uit de 14e eeuw. De langste waterafvoer is die van het 
Nendaztal naar Saxon, 26 kilometer, en heeft 200 000 Frank gekost.

Van een vergelijkbare grootte verhaalt 'Leben und Glauben' Laupen-
Bern, 9 oktober 1937, Bündnerland, met heldere foto's 'Brot vom Piz
Beverin, das Wunder des Nolla-Schlammes': 

"Wie vroeger door het Hinterrheinsdal omhoog wandelde om te voet 
van Heinzensbergs naar Thusis te gaan, zag links tussen de Rijn en 
de weg moerassige woestenij, bezaait met rotsen en met riet-
begroeiing, waar vandaag bij Rothenbrunnen heldere wateren de 
hemel spiegelen, en dichtbij Cazis koren- en groentevelden rijke 
opbrengst voortbrengen. 

Het wonder dat daar geschiedde laat zich welliswaar gemakkelijk 
verklaren, maar de nadenkenden zoekt er meer achter dan een 
stukje lokale kolonisatie, want het brood dat daar groeit, komt van 
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Piz Beverin, de fiere drieduizender, en van de Glaspass-hoogten, die 
de Heinzenberg in west-oostelijke richting doorsnijdt. Het is brood 
uit steen, het wonder van Nolla-slib dat zich daar voltrok. Vroeger 
bracht de Nolla met zijn wateren jaarlijks, ten tijde van de dooi en 
grote regenval, de kostbare verweringsslib naar het dal, en 
vervolgens in de Rijn, en strooide de veldkeien over het rietland. 
Maar toen ging men van Cazis tot aan Rothenbrunnen hoge 
dammen aanleggen en de Nolla omleiden, zodat het wilde water 
gedwongen werd hier tussendoor te stromen, om vervolgens dit 
water stil te laten staan zodat het slib kon bezinken en het water 
kon verdampen of wegstromen.

Zo ontstond tussen de stuwdammen nieuw land, vruchtbare 
gronden, die eerst door zegge natuurlijk gebonden en gestabiliseerd
werd en later toen het voldoende opgedroogd was, kon het 
bebouwd, geploegd en gebruikt worden."

Alle grote volken en vruchtbare gewesten van de Aarde worden 
doorstroomt met heilige wateren, die hen met het slib, het steen-
meel, elke keer nieuwe vruchtbaarheid brengen. 'Moeder' noemt de 
Indiër deze moederlijke slibgrond, die hem heilig is. Vaak twintig tot
dertig meter diep vult zij het laagland aan de grote stromen en bied 
zo de onuitputtelijke basis voor de paradijselijke overvloed van de 
jaarlijkse oogsten.

Egypte verheugde zich vroeger op de zomerse overstromingen van 
de Nijl. De blauwe Nijl en de Atbarah brachten uit de wilde bergen 
van Abessinië grote hoeveelheden verweerd Oergesteente mee in de
vorm van zwarte slib. Langzaam overstroomde het water wijds de 
oevers, bleef wekenlang rustig staan en vloeide geleidelijk weer weg
en bedekte zo de hele aarde met een dunne sliblaag. Zij was de 
natuurlijke gezonde mest sinds duizenden jaren. Vandaag 
verhindert de Assuan-stuwdam de overstroming van de Nijldelta. 
Ook de Babyloniërs, Assyriërs en de Inka's hadden reusachtige 
bevloeiingssystemen en daarmee gebruik van steenmeel, en China, 
Japan en Indonesië gebruiken vandaag nog deze oude kunst en 
halen van de kleine akkers verbazende hoeveelheden goede 
opbrengsten.

Ook in Europa heeft niet alleen Zwitserland zijn heilig water. De 
vlakten in Zevenburgen en Hongarije hebben voortreffelijke tarwe en
worden bemest met steenmeel uit de Karpaten. In Noord Duitsland 
en Nederland brengt slik de kweldergebieden hun vruchtbaarheid. 
Alle akkergrond is oorspronkelijk uit afbrokkeling en verweer van 
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rots en gesteente ontstaan. Toch levert niet elke steen dezelfde 
vruchtbare grond. Het komt erg op inhoud en samenstelling aan, en 
de eigenlijke moeder van de akkergrond is het Oergesteente 
(Magma), in de vorm van graniet, porfier, gneis, basalt, kiezel, dus 
steen van vulkanische oorsprong. Deze bevat waarschijnlijk alle voor
de plantengroei noodzakelijke stoffen, niet alleen de meest 
voorkomende, maar ook de spoorelementen en bovendien in een 
juiste verhouding. Het is de natuur met haar onmetelijke overvloed 
en bedachtzaamheid die zich aan ons presenteert, niet de 
haarkloverij van mensen.

Oergesteente vindt men niet overal, noch als slib en stof, noch als 
rots. Wijd strekken zich de landerijen uit in alle gebieden waar geen 
heilig water steeds weer de moederlijke vernieuwende elementen 
brengt. Veel van deze bodems raken uitgeput door tientallen en 
honderden jaren van onophoudelijke vruchtwisselingen, vooral 
wanneer de mens monocultuur en kortzichtig roofbouw pleegt. 
Belangrijke stoffen gaan ontbreken en worden door kolossale en 
kunstmatige bemesting niet vervangen. De opbrengst loopt terug, 
vooral de gezondheidswaarde komt onder druk te staan, ziekten en 
plagen dienen zich aan, en alle gebrekssymptomen worden weldra 
aan mensen overgedragen, die gedwongen zijn de opbrengsten van 
deze uitgeputte bodem te eten.

Hier moet de doordachte biologische bemesting ingezet worden. 
Composteconomie, juiste vruchtwisseling en grondbewerking zijn 
de dragers en mogen niet verwaarloosd worden. Soms hebben ze 
toch niet aangevuld wat aan de bodem ontbreekt aan bepaalde 
mineralen en elementen, en chemische onderzoeken zijn veel te 
onbeholpen om de behulpzame sporen aan te tonen.

Hier bewerken giften van Oergesteentemeel vaak wonderen. Men 
kan zich voorstellen, welke gebreksverschijnselen kunnen optreden,
als het menselijke lichaam bijv. een Jodium tekort heeft. Opgezette 
kroppen of zwakzinnigheid kunnen het gevolg zijn. Gelijk zo kan 
het de planten vergaan, als zij op een eenzijdige verbruikte bodem 
moeten groeien. De natuur echter biedt in Oergesteente alles, zelfs 
ook alle levensbelangrijke stoffen die misschien nog niet bepaalt 
kunnen worden. Het is dezelfde natuur, die ons met fris 
bergbronwater gezond laat worden, zonder eerst naar verklaringen 
te zoeken. 
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Voorvechter 
Vooraanstaande onderzoekers en praktijkmensen hebben al de 
afgelopen eeuw deze heilzame, breed omvattende werking van 
steenmeel beseft en benut. Karl Utermöhlen schrijft boeiend over de
verrichtingen van zulke pioniers. Hierbij zijn vooraanstaande 
wetenschappers en ook praktijkmensen. Dr. Simmler, docent 'der 
landwirtschaftlichen Geologie in Zürich', beschreef reeds in 1863 
het nut van Oergesteente als bron van de bodemvruchtbaarheid. Dr.
J. Piccard, docent aan de Zwitserse 'Polytechnikum in Zürich', gaf in 
1865 in twee talen een boek uit, 'Studien über schweizerischer 
Felsarten, welche zur Bereitung von Düngemittlen verwendet werden
können' (Bern). Fritz Rödiger, te Weierhof-Bellach (Solothurn) 'Kultur-
techniker' en landheer, uitgever van de Zwitserse 'Bauernzeitung' en 
redacteur van de 'Volksarzt', vocht sinds de jaren zestig veertig jaar 
voor de opwaardering van akkerland middels steenmeel.

In Duitsland zijn vooral twee namen beroemd, Justus von Liebig 
(1803-1873), scheikundige en nestor van de moderne landbouw en 
Julius Hensel (1844-1903), fysiologisch scheikundige. Vernemen wij 
enige overtuigende woorden van deze twee wetenschappers.

Justus von Liebig schrijft in zijn 'Chemischen Briefen' p385: 

"Het spreekt vanzelf, dat geen enkele van de plantenvoedingsstoffen
(die uit koolstof-, fosfor-, zwavel-, zout-, fluor-, en kiezelzuren 
verbindingen van Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, IJzer, 
Mangaan, Chroom, Koper, Wolfraam, Vanadium, Molybdeen enz. 
bestaan) een voorkeurswaarde heeft boven de andere. Zij zijn voor 
het plantenleven gelijkwaardig."

"Al deze stoffen zijn als een schakel van een ketting om een wiel: is 
er één zwak, dan knapt de ketting spoedig, de ontbrekende is altijd 
de hoofdschakel en zonder deze kan het wiel de machine niet 
bewegen. De sterkte van de ketting wordt bepaald door de zwakste 
schakel."

"Een Kubikfuss (ongeveer 34 l) houtsnippers kan een bosbodem met 
loofbomen van 2500 m2 5 jaar van Kalium voorzien."

"Feiten bewijzen, dat bemesting van tarwevelden met stikstofrijke 
stoffen, ammoniakzouten (mest en gier), de korrel opbrengsten in 
vele gevallen vermindert in plaats van verhoogt..." Wanneer de 
atmosfeer jaarlijks in het veld vervangt wat het aan stikstofvoeding 
aan de landbouwproducten afgegeven heeft, dan kan het door de 
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aanhoudende cultuur niet armer of nooit aan stikstofvoeding 
uitgeput worden en hieruit volgt vanzelf, dat wij door alleen stikstof-
houdende mest en ammoniakzouten de vruchtbaarheid van de 
velden, zijn productiviteit niet kunnen vergroten, maar dat zijn 
productievermogen met de in de mest toegevoegde minerale 
voedingsmiddelen vergroot of afneemt." 

In zijn boek 'Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und 
Physiologie' schrijft von Liebig op p51: 

"De ware, op natuurwetten gebaseerde theorie in de landbouw moet 
de boer, en deze vast en onveranderd voor ogen houden, in staat 
stellen, een grote verscheidenheid aan producten, duurzaam en 
zonder uitputting van zijn velden, op de meest economische wijze te 
telen."

Dit hoge doel bereikt men door het gebruik van steenmeel.

Julius Hensel gaf in 1890 een omvangrijk boek uit 'Das Leben' en in 
1898 een boeiend werk over het gebruik van steenmeel: 'Brot aus 
Steinen' (brood uit stenen), een korte samenvatting 'scheikunde voor
leken, boeren en scheikundigen'. Hensel, als man van daden gaf hij 
niet op, net zolang tot er op verschillende plaatsen in Duitsland 
steenmeelfabrieken werden gebouwd om rotsen Oergesteente tot 
meel te malen. Veel boeren en grondbezitters hebben toen 
steenmeel gebruikt met zeer goede resultaten.

Albert von Rosenberg-Lipensky schrijft in 1862 in zijn omvangrijke 
werk 'Der praktische Ackerbau' band 2, p750: 

"Elke bezorgdheid die uiteindelijk het cultuurland kan verarmen aan
mineraalstof, moet echter verstommen, als wij naar de rotsmassa's 
kijken die in de gebergten hun kop hoog in de wolken opheffen, en 
als wij daarbij de arbeid indachtig zijn welke onafgebroken in de 
natuur werkzaam zijn, om hier overal beweging en nieuw leven te 
wekken. Aan die onuitputtelijke minerale reservebronnen, de 
rotsburchten, knabbelt de verwering onvermoeibaar aan het 
gesteente."

In Poggendorffs Annalen nr. 91 wordt al in 1854 de praktische 
aanwijzing gegeven dat gemalen graniet samen met kalk een zeer 
vruchtbare akkerbodem geeft.
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Utermöhlen vertelt ook het verhaal van Koning Max II van Beieren, 
die in 1849 zijn voorbeeldige landbouwer en houtvester de 
volgende vraag stelde: 

"Ik weet dat u zich, mijn beste houtvester, erg verdienstelijk 
gemaakt hebt voor de landbouw, zegt u mij met welk eenvoudig 
middel de landbouw het beste geholpen kan worden?"

"Door gestampte en gemalen Oergesteente!", was het antwoord.

De waarde van kiezelaarde 
Alle akkergrond is ooit met medewerking van gesteente ontstaan. 
Het Oergesteente (magma) bevat alle aardse, levensbelangrijke 
elementen. Het kan daarom de bodem alles geven wat deze tekort 
komt aan aardachtige mineraalstoffen. Toch is één stof erg 
belangrijk voor de gezonde en krachtige groei van plant, dier en 
mens: de kiezel (Silicium). Zijn frisse energie ontbreekt in veel 
verarmde bodems, waarvan planten door steeds meer plagen 
aangetast worden, en het wordt noch door mest noch door kunst-
mest in voldoende mate aan de akker toegevoegd. Hier kan het 
steenmeel beslist in de bres springen en ons de zwakke of 
ontbrekende schakel in de ketting aanbieden.

Walter Sommer geeft in zijn 'Lichtheilgrüsse', oktober nummer 
1937, een boeiende voorstelling op het thema: 'Kiezelaarde, een 
levensbelangrijk bestanddeel van onze voeding'. Hier worden een 
paar van zijn gedachten gedeeld: 

"Kiezel (siliciumoxide) zit als kristallisatiemiddelpunt in alle 
gesteenten. Het geeft het graniet zijn hardheid en schitterende 
glans. Veel metaaladers, ook goud en diamant, zijn in kiezelzand, 
tussen kwarts- of siliciumkristallen, en uit kiezelaarde maken wij 
ons glas, een wonderbaarlijk hard en helder product."

"De in plantengroei ingebouwde kiezelaarde, geeft de stengels en 
stelen van planten hun buigzaamheid en toch de stevigheid om de 
bloemen in de wind te wiegelen zonder bang te zijn dat de steel 
knakt. Het wuivende gras, de golvende korenvelden, de hoog-
reikende dennen, sparren en lariksen, het hout van de dichte eiken-,
beuken- en naaldbossen, danken hun stevigheid aan kiezelaarde. En
wanneer wij de kruiden en groenten uit de tuin verteren, zo bouwen 
wij uit de bestanddelen van kiezelaarde het lichaam, de huid, de 
spiervezels, de pezen en alle taaie weefsels, zoals de bronchiën in de
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hals tot in de kleinste uitlopers van de longweefsels. Het glazuur van
de tanden, de buigzaamheid en toch de stevigheid van de haren, de 
kraakbeenvormingen van de neus en oren, en de oogappel in hun 
bijzondere taken  worden gevormd door het inbouwen en met 
behulp van kiezelaarde. De isolerende omhulsels van zenuwvezels, 
als ook bloedvaten, banden en pezen van buikspieren, en banden die
de ruggengraat en gewrichten bij elkaar houden  – zij allen 
benodigen als hun hoofdbestanddeel kiezelaarde. Daarmee is wel de
belangrijke taak van verklaard die de kiezelaarde te vervullen 
heeft..."

De kiezelstof geeft planten, dieren en mensen in hun lichamelijke 
bouw de elasticiteit en buigzaamheid en verregaande spankracht en 
gezondheid. Bij elke vruchtwisseling wordt aan de akkerbodem 
kiezelstof onttrokken en de gebruikelijke mest, kunstmest en ook 
groenbemesting brengen niet de noodzakelijke vervanging. Deze 
middelen zorgen middels snel oplosbare en vloeibare meststoffen 
voor woekergroei; de planten zwellen alleen maar op, krijgen een 
waterhoofd, en het gekochte gewicht bestaat niet uit hoogwaardige 
voedings- en bouwstoffen, maar voor het grootste gedeelte uit 
sponsachtig weefsel en water. Ook zijn de gierstoffen hierin nog 
niet goed verwerkt, maar stinken vaak bij het koken en verzwakken 
het lichaam van de mens die ze eet. De mens, want vrijlevende 
dieren hebben nog voldoende reukzin, om deze mishandelde en 
kunstmatige ziek gemaakte planten strikt te mijden. Ze zijn ook 
slecht houdbaar, bederven snel en laten allerlei kankerverstoringen 
zien. Deze zijn overdraagbaar op mensen. Zonder herstel van de 
bodem en voedingsplanten is er ook geen heling van de mens.

Kiezelzuur is een polaire stof met uitgesproken bindende krachten, 
zij maakt bodem en planten gezond. Zijn stralingskracht is zeer 
sterk, het verspreidt licht, warmte en invloed, waarom het ook voor 
therapeutische doeleinden gebruikt wordt.

Fruit en groente verkrijgen na toevoeging van kiezelzuur schit-
terende kleuren, betere smaak en hogere voedingswaarde. De met 
kiezelzuur behandelde planten groeien in het begin iets terug-
houdender, omdat zij eerst voor een breder wortelgestel zorgen. 
Later echter haalt dit wortelgestel meer voedingsstoffen uit de 
bodem, met als gevolg dat de vruchten en ook het graan gelijk-
matiger en beter rijpen. Hier komt beter de kwaliteit dan de 
kwantiteit tot zijn recht. Ze zijn sterker in structuur, hebben meer 
inhoud opgeslagen en zijn daarom zwaarder in gewicht, hun aroma 
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is beter ontwikkeld en zijn natuurlijk voor de gezondheid ook 
waardevoller. 

De huidige 'cultuurvoeding' van de mens is bij voorbaat kiezel-
zuurarm en daarom is een verrijking van de bodem met kiezelzuur 
van groot belang. Zonder kiezelzuur kunnen geen gezonde tanden, 
geen glanzend haar of sterke nagels ontwikkelen. 

In de homeopathie is kiezelzuur bekent als middel tegen jeuk, 
haaruitval, ganglion, aderverkalking, klierproblemen, tandvlees-
ontstekingen, fistels en steenpuisten.

In de geneeskunde wordt kiezelzuur gebruikt bij de behandeling van
ziekten aan de ademhalingsorganen, astma, botontkalking, suiker-
ziekte, aderverkalking, ouderdomsstaar, zenuwaandoeningen, 
heupgewrichtsontsteking enz. 

De bekende farmacoloog Prof. dr. Schulz in Greifswald doceerde het
belang van kiezelzuur voor het behoud van de gezondheid. Hij vond
bij zijn onderzoek per kg watervrij menselijk bindweefsel de 
volgende hoeveelheden: 

jeugd volwassenen

spieren 26 mg 19 mg

huid 51 mg 38 mg

tanden 86 mg 41 mg

De homeopathische arts dr. Emil Schlegel in Tübingen schreef in 
zijn boek 'Das Steinmehl' o.a. het volgende: 

"Wat het kiezelzuur aangaat, vinden wij het in ons lichaam in de 
huid, in de nagels, haren en celwanden. Bij kinderen speelt het een 
grote rol in het ontwikkelen van het gebit. Zij bezit ook buiten-
gewoon grote antiseptische, ziektevoorkomende krachten. 
Van organisch Fosfor is bekend, dat hij zich met name in appels, 
groenten en bessen bevindt en het denken stimuleert, terwijl Zwavel 
in de scherpere kruiden als rettich, tuinkers, ui, prei, etc. te vinden 
is en samen met Calcium de spierkracht bevordert. Kiezelstof echter
verleent allen de steun." 
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Dr. Charles Northen 
Northen is een bekende wetenschappelijk onderzoeker, hij heeft het
74ste congres van de senaat van de USA een document over de 
mineraalstoffenevenwicht in de voedingsmiddelen voorgelegd, dat 
ons dringend tot verandering maant. 

"Weet u, dat de meesten onder ons vandaag aan zekere gevaarlijke 
voedingsgebreken lijden, die niet genezen kunnen worden, totdat 
onze leeggeroofde bodem, waarvan ons voedsel komt, weer in een 
juiste mineralenevenwicht is gebracht. 

Het alarmerende is dat voedingsmiddelen - vruchten, groente en 
zaadvruchten - nu op miljoenen hectares akkerland verbouwd 
worden, dat niet meer voldoende van bepaalde noodzakelijke 
mineralen bevat, zodat zij ons uithongeren, om 't even of wij daar 
veel of weinig van eten.

Het is niet meer zo, dat een uitgebalanceerde en volledig voedende 
kost uit zo en zoveel calorieën, bepaalde vitaminen of bepaalde 
hoeveelheid koolhydraten, eiwit en vet bestaat. Wij weten nu dat hij 
bovendien iets als een ordelijke groep mineralen dient te bevatten."

"Het moet duidelijk zijn, dat de mineralen voor de stofwisseling en 
gezondheid van mensen van levensbelang zijn - en dat geen plant en
geen dier mineralen zich eigen kan maken als deze niet in de 
voedingsbodem voorhanden zijn.

Toen ik dit voor de eerste keer zei, werd ik uitgelachen, want tot dan
toe gaven de mensen weinig aandacht aan de te korten in het 
voedsel en nog minder aan de bodem. Zelfs uitstekende artsen 
bestreden, dat er zoiets was als groente en fruit met onvoldoende 
mineralengehalte voor de mensen. Voortreffelijke landbouw-
autoriteiten verzekerden, dat elke bodem alle benodigde mineraal-
stoffen bevat. De waarheid is dat onze voedingsmiddelen enorme 
waarde verschillen laten zien en dat vele van hen het niet waard 
zijn om als voedsel gegeten te worden. Zo kunnen gewassen uit een 
bepaald deel van ons land 1100 delen per miljard Jodium bevatten 
en ergens anders 20 delen Jodium. Melk ergens vandaan, kan 362 
delen per miljoen (ppm) Jodium en 127 delen IJzer bevatten of van 
beide niets bevatten...

In sommige van onze gebiedsdelen is zelfs in ongerepte toestand het
mineralengehalte in de bodem onvoldoende en tot onze pech hebben
wij zowel de rijke als de arme bodems de voor hun gezondheid, 
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groei, lang leven en ziekteweerstand noodzakelijke stoffen beroofd. 
In de tijd van mijn experimenten werd zo goed als niets gedaan om 
de roof weer goed te maken."

"Wat de vitaminen betreft, zo weten wij, dat ze complexe chemische 
en voor de voeding onontbeerlijke bestanddelen zijn en dat elk van 
deze voor het normale functioneren en de bijzondere structuur in 
het lichaam belangrijk is. Verstoring en ziekte volgen op elk 
vitaminegebrek.

Het is echter niet algemeen bekend, dat vitaminen de invoeging van 
mineraalstoffen in het lichaam regelen en dat zij zonder mineraal-
stoffen geen functie kunnen uitoefenen. Bij het ontbreken van 
vitaminen kan het lichaam enige mineraalstoffen benutten, bij het 
ontbreken van mineraalstoffen zijn vitaminen nutteloos."

"Hoe meer ik voedingsproblemen en mineraaltekorten bestudeerde, 
des te duidelijker werd het mij, dat hier de meest rechtstreekse weg 
tot verbetering van de gezondheid te vinden is, en des te sterker 
voelde ik de noodzakelijkheid een methode te vinden om onze 
voeding de ontbrekende mineralen terug te geven.

De zaak hield mij zo zeer bezig, dat ik vele jaren geleden mijn 
artsenpraktijk opgaf, om mij volledig hieraan te wijden. Het is een 
fascinerend probleem, want zij strekt zich uit tot in het centrum van
de vraag naar een gezondere mensheid."

Rex Beach beschrijft de werkzaamheden van Northens: 

"Hij verdubbelde de natuurlijke mineralengehalten van vruchten en 
groenten. Hij verbeterde de kwaliteit van melk door verhoging van 
het ijzer- en jodiumgehalte in haar. Door wetenschappelijke bodem-
bemesting verbouwde hij in Maine betere pootaardappelen, in 
Californië betere druiven, in Florida betere sinaasappels en betere 
veldvruchten in andere staten (met beter wordt niet alleen een 
hogere voedingswaarde bedoeld, maar ook hogere kwaliteit en 
kwantiteit).

Normale ratten in een kooi leven in vriendschap. Ontneemt men ze 
het Calcium, dan worden ze geprikkeld, zonderen zich af en 
beginnen uiteindelijk te vechten. Herstelt men het calciumevenwicht 
weer in het voer, worden ze vriendelijker en na verloop van tijd 
beginnen ze weer in groepen te slapen.
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Veel achtergebleven kinderen zijn alleen door een tekort aan 
Magnesium achterlijk. Wij zijn echter gewoon hun met onze fouten, 
die in verkeerde voeding ligt, te straffen.

Ons fysieke welbevinden is kennelijk van de mineraalstoffen die we 
tot ons nemen, nog directer afhankelijk, dan van de calorieën of 
vitaminen of eiwit-, vet- en koolhydraathoeveelheden, die wij 
consumeren.
Oke, zegt u, als onze voedingsmiddelen arm zijn aan mineraal-
stoffen, die wij hierin vermoedden, waarom dan niet voor een 
adequate aanvulling zorgen?

Dat is juist wat nu gedaan of geprobeerd wordt. Ondertussen 
verzekeren vele die het kunnen weten, dat het menselijke organisme
de elementen alleen in die vorm kan assimileren zoals ze in de 
voeding voorkomen. In de vorm van chemische toevoegingen kan in 
het beste geval maar een deel door het lichaam benut worden, en 
sommige diëtisten geven zelfs te kennen, dat het zinloos is, met 
zulke voeding te werken. Zo kan Calcium in geen geval als medicijn 
op lange termijn gebruikt worden.

In de vruchten en groenten zijn de mineraalstoffen in colloïdale 
toestand aanwezig, d.w.z. in een toestand van uiterst fijne 
suspensie, zodat het menselijke lichaam ze assimileren kan. We 
hoeven alleen de natuur de mineralen terug te geven, waarmee ze 
werkt.

Wij moeten onze vruchtbare Aarde opnieuw opbouwen: de mineraal-
stoffen weer teruggeven, die wij geroofd hebben. Dit klinkt moeilijk, 
is het echter niet, het is ook niet duur. Daarin is de korte weg naar 
betere gezondheid en langer leven gevonden." 

Northern stelt, dat geen arts een helende voeding met zekerheid 
voorschrijven kan, indien de voedingsmiddelen die stoffen niet 
bevatten, welke ze zouden moeten bevatten. Dat is zeer duidelijk.

Voorkoming van plagen 
Steeds verwoestender zijn de schadelijke dieren in onze cultuur-
planten en steeds giftiger worden de bestrijdingsmiddelen. Ontel-
bare vergiften worden gestrooid, gespoten, en wie weet of ze niet 
de nuttige insecten en bacteriën, en de planten zelf op den duur 
meer schade aanbrengen dan door het doden van ongewenst leven 
schijnbaar hulp te bieden. Boomvruchten en druiven lijden hier 
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vooral onder, en de gifdood breidt zich ook onder de bijenvolken 
uit.

Welnu, het is bij de planten in wezen net zo als bij het lichaam van 
de mensen: ongedierte en ziekten kunnen zich alleen voordoen, 
wanneer zij een voedingsbodem aantreffen. Directe bestrijding helpt
daarom weinig; integendeel, wij moeten de levensomstandigheden 
die de ongedierten nodig hebben om te leven, verwijderen. Wij 
moeten de hele mensheid, de hele plant gezond maken, en ons niet 
enkel voor winstresultaten uit te sloven. Wij moeten de ziekte vanaf 
de basis uit de weg ruimen, niet enkel trachten het symptoom te 
onderdrukken. 

De arts Albert Wolff vertelt: 

"In de stad Berlijn stonden vele statige iepen die overal de stad 
sierden. Deze iepen zijn in de laatste tientallen jaren langzaam 
weggekwijnd en verdwenen. Men deed onderzoek naar de oorzaak 
en ontdekte dat alle dode bomen aangetast waren door een 
bepaalde iepkever: daarmee scheen de laatste reden van het sterven
gevonden. Een collega echter was een grote bomenvriend en juist 
die iepen was hij weg van. Ook in zijn tuin midden in de wereldstad 
staan een aantal van deze prachtige bomen, en hij begon voor hun 
voortbestaan te vrezen. Maar zie daar: de iepen in de hele omgeving
werden aangetast door de iepenkever, en die bij hem in de tuin 
bleven gezond. Hoe kon dit? Zijn eigen onderzoek leidde tot het 
volgende resultaat: in de omgeving van Berlijn is in de laatste 
tientallen jaren de grondwaterspiegel aanzienlijk verlaagd zodanig, 
dat dat ook op andere gebieden verschillende problemen begon op 
te leveren. Iepen hebben echter een waterrijke bodem nodig, en 
omdat haar wortelen steeds minder vochtigheid aantroffen, werden 
ze zwak en ziek. Deze zwakke en zieke bomen vallen ten prooi aan 
de iepkever en worden door hem vernietigd. Zijn eigen bomen echter
liet de collega in hun levensnoodzakelijkheden voorzien door altijd 
rijkelijk water te geven - en zo bleven zij gezond. De iepkever 
spaarde hun.

Bestaat er een beter voorbeeld voor de werkzaamheid allemaal 
verschillend geaarde parasieten uit de dieren- en plantenwereld? 
Ook de parasieten onder onze medemensen hebben altijd alleen de 
zwakke en de zieke kunnen aanknagen: een sterk mens, een sterk 
volk hebben zich altijd tegen parasieten kunnen weren. 
Ook de ziekteverwekkers zijn parasieten, en ook voor hun moeten 
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en zullen dezelfde voorwaarden gelden. Ook daarvoor zijn er meer 
dan genoeg bewijzen."

Wekken wij door ophitsende bemesting de groei te sterk op, zo 
dringen overvloedige sapstromen naar buiten, in de knoppen en 
loten, en in de schors. Er vormt zich een sponsachtig weefsel, dat 
ziek wordt en uiteen valt, de sappen worden weelderig, en net zoals 
een verslakt, verzuurd en vervet lichaam, zo is ook de opgejaagde 
plant een ideale voedingsbodem voor al die levende wezens, die 
gezondheid en opbrengst benadelen of vernietigen.

Het is nu gebleken, dat juist de harde, zuivere kiezelstof planten en 
mensen weerbaar maakt tegen aanvallen van allerlei aard. Zij bouwt 
in de planten en haar bladeren stevige huidlaagjes op, de hele groei 
heeft meer kracht en taaiheid, de sappen zijn rein en gezond, 
dringen zich niet op naar buiten en bieden het ongedierte geen 
voeding. Zoals het gezonde lijf met ziektekiemen omgaat, zo 
worden ongedierten simpel uitgehongerd. Kiezelstof voeren wij de 
bodem en planten (en daarmee de mensen) toe door toevoegingen 
van Oergesteentemeel.

De vele gebreksziekten bij de mensen zijn niet alleen aan verkeerde 
voeding toe te schrijven, maar ook veelvuldig door een tekort aan 
voedingszouten in groenten en vruchten. Julius Hensel schrijft in 
zijn boek 'Brot aus Steinen' p20 het volgende: 

"Sinds de mestbemesting is veepest in schrikwekkende mate 
hand over hand toegenomen, en ook de menselijke ziekten, 
vooral difterie, roodvonk en tuberculose."

"Zo is dan het thema van de steenmeelgebruik niet alleen gericht op 
het voortbrengen van voldoende broodgranen, om alle hongerigen 
te verzadigen, maar ook met betrekking tot het behoud van het 
denkbaar belangrijkste, de gezondheid van de mensheid. Ons 
eiwitrijke graan, het mestbemeste graan, laat op zichzelf in de 
molens niet meer vermalen, omdat het de walsen en molenstenen 
versmeert, het moet met Hongaars, Roemeens of Russisch graan 
gemengd worden, om maalbaar te zijn."

Utermöhlen, die reeds in 1893 in Heimgarten (Bülach, Zwitserland) 
zijn fruit- en groenteplantingen aanlegde en veertig jaar steenmeel 
gebruikte, schreef: 

"Onze bomen en bessenstruiken onderscheiden zich door hun 
gezonde uiterlijk en sterke groei. Vooral opvallend was de goede, 
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intense en fijne smaak, en de lange houdbaarheid van onze 
vruchten en groenten, waardoor zij ook graag kocht werden ... Onze
asperge was altijd zacht en fijn (nooit taai, vezelig of houterig) en 
van een zo intensieve smaak, dat zij gretig aftrek vond. De grote 
rijkdom aan voedingszouten en de uitstekende houdbaarheid van de
vruchten en groenten maakten ze vooral bruikbaar om te 
conserveren ... Met steenmeel natuurlijk gevoede bomen, struiken 
en weidebloemen brengen bloemen voort met zulke intensieve 
geuren en zo'n rijke nektarbron, dat de bijenvolken met vreugde 
hierin ravotten en meteen grondig de bevruchting van de bloemen 
bespoedigen. Wij hebben in al die jaren nooit een ziekte, zoals 
vuilbroed, nosemosa etc, bij onze bijenvolken beleefd en altijd 
uitstekende honing gehad."

Druifluis 
Gaucher, direkteur Tuinbouwschool Stuttgart, schrijft in zijn 
'Handbuch der Obstkultur': 

"Als men de vele miljoenen, die men tot nu toe aan de druifluis-
bestrijding en druivenstokkenvernietiging heeft uitgegeven, had 
gebruikt om de druif beter te verzorgen, de uitgeputte stokken door 
nieuwe, sterkere soorten te vervangen en de bodem te verbeteren, 
dan had men de verspreiding van druifluis beter kunnen voor-
komen, dan door de tot nu toe gebruikte middelen en voorzorgs-
maatregelen. Laat men eens serieus proberen, of druiven ondanks 
goede verzorging en juiste bemesting door de druifluis aangetast 
worden. Men kan zich dan overtuigen, dat de luizen ervoor kiezen 
het veld te ruimen, voordat de druiven het onderspit delven."

Melk en Kaas 
Fritz Reber, kaascontroleur in Murzeln (Bern), gaf in 1903 een 
boekje uit: 'Kunstdünger und Käse-Fabrikation'. Hij foetert tegen 
gier en drijfmiddelen, die voer, vee, melk en kaas zwaar benadelen, 
en roept: 

"Het bestaan geruïneerd, kaas smadelijk 'aus Stelle und Ansehen' 
verdreven, vennootschappen verdeeld en uiteengeslagen, de hele 
kaasindustrie aan het wankelen gebracht: dat alles kan en moet 
men de kunstmest (samen met het krachtvoer) ten laste leggen."
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Over 'de natuurlijke oorzaken van mond- en klauwzeer' schreeft 
Fritz Rödiger, Weierhof-Bellach, reeds in de vorige eeuw: 

"Gebrekkige voeding is de moeder van de mond- en klauwzeer. Op 
ongerepte gronden, de nog niet met Stikstof bemeste bodem komt 
de ziekte niet voor. Op uitgeputte bodems doet de ziekte zich voor. 
Grasweilanden zouden niet vele jaren na elkaar gebruikt moeten 
worden. De beste bescherming geven de gebergteplanten. Denk 
bijvoorbeeld aan de melkkoeien op de Zwitserse alpen of aan het 
Holsteiner rund, dat zijn kracht verkrijgt uit het gras van deze 
marsgronden, die niet met stalmest worden bemest, maar door het 
gesteente voortdurend vruchtbaar gehouden worden, doordat regen
het rotsmateriaal aanhoudend oplost."

Zieke bodem, zieke planten, zieke dieren, zieke mensen! 

In Zwitserland hebben de artsen dr. med. Gähwyler, Arosa, en dr. 
med. Itten, Interlaken, in voordrachten over kanker en nervositeit 
openlijk op de noodzakelijkheid van steenmeelgebruik (als 
aanvulling op de gebruikelijke biologische landbouw) gewezen.

Leggen wij stro in water, dan duurt het erg lang voordat het vergaan
is. Gieten wij sterke gier bij, dan valt het weefsel van het stro veel 
sneller uiteen, het kiezelzuur komt uit de structuren los en het stro 
ontleed zich. Dit verval wordt op de mens overgedragen, wanneer 
hij voeding eet, die door stikstofoverbemesting (gier en mest) hun 
celstructuren  verslapten en arm aan mineraalstoffen is. Bij een volle
buik heeft hij nog steeds honger, en het tekort aan vitaminen en 
voedingszouten drijft hem in de nervositeit en algemene uitputting.

Northen toonde praktisch overtuigend aan, dat planten die in goed 
samengestelde bodem groeien, elke insectenplaag kunnen 
weerstaan. In een sinaasappelbos vol luizen werd het mineralen-
gehalte in een deel van de boden in evenwicht gebracht. Deze 
bomen in dit deel werden luisvrij, de anderen bleven ziek. Op 
dezelfde manier kweekte hij gezonde rozenstruiken tussen rijen 
rozenstruiken vol luizen en ook gezonde tomaten- en komkommer-
planten tussen de zieke naast elkaar.

De uitwerking van spoorelementen gaat via de bodem naar de 
planten. Via de planten en dieren naar de mensen.

Hoe het ontbreken van belangrijke spoorelementen bijvoorbeeld op 
de groei of de gevoeligheid voor ongedierten of ziekten werkt, 
mogen de volgende aanwijzingen laten zien: 
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Het ontbreken van Molybdeen en Vanadium is de reden voor het 
hand over hand toenemen van de klavervreter. Zodra in de humus 
het gehalte van deze spoorelementen onder een bepaald minimum 
daalt, dan komt prompt de klavervreter tevoorschijn en vernietigt de
rest van de oorspronkelijke plantenbestand.

De planten laten door wegkwijnen of aantasting van ongedierte 
zien, dat het evenwicht in de bodem verstoort is. Als bijv. haver niet 
voldoende Mangaan tot haar beschikking heeft, krijgt ze rode-
vlekkenziekte; door magnesiumtekort sterven dennen af; tekort aan 
Boor maakt aardappelen schurftig; bieten, voederbieten en suiker-
bieten krijgen hartrot; wortelen vertonen scheuren, terwijl 
bloemkool met dezelfde oorzaak bruine vlekken krijgt. 

Calcium- en titaantekort maakt appels stippig en fokdieren 
impotent. Onvruchtbaarheid bij koeien is meestal tot een koper-
tekort te herleiden.

De vatbaarheid voor mond- en klauwzeer zou volgens prof. dr. 
Andre Voisin tot een kopertekort te herleiden zijn .

Bonen geven een kopertekort aan door roestvlekken en gerst met 
'Bleichsucht'.

Door het spuiten van gif tegen schadelijke dieren en planten, en 
ziekten kan men de planten en de bodem niet in evenwicht brengen.

"De inzet van chemische bestrijdingsmiddelen loopt in ieder geval op
een dood spoor." 

dr. Cornelis Jan Briejèr, 
voormalig directeur Plantenziektenkundige Dienst.

De bodem moet men helen, om niet de ziekten van planten, dieren 
en mensen te moeten behandelen.

Het bodemevenwicht mag door bemesting niet worden verstoord.

Op het aanbrengen van het ontbrekende, de toevoer van nieuwe 
energieën komt het aan.

Tegen mineralentekorten in de bodem is er sinds tientallen jaren het
beproefde spoorelementenrijke Oergesteente. 
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Planten onttrekken aan de bodem ook 
spoorelementen, onder andere 

In het organisme van de mens,
in het bijzonder

appel Titaan, Kobalt Lymfeklieren

boon, gerst Koper Nieren

haver Mangaan Bloed

klaver Vanadium, 
Molybdeen

pompoenpit Zink Prostaat

mais, sinaasappel Goud Hart 

radijs, tuinkers, kaki, dadel Jodium Schildklier

rogge, veldsla, hertshooi Fluor Tanden, zenuwen

selderij, aardappel, biet, 
koolsoorten

Boor Huid

viool Zink Longen

tarwe Lood

ui Zink, Nikkel Prostaat, lever

Mineraalstoftabel
Deze tabel is een hulpmiddel bij het van opstellen zuren-, basen- en 
mineraalstoffen evenwicht. Het laat zien dat de toevoer van Kalium, 
Fosfor, Calcium en Stikstof de bodem niet volwaardig opwaarderen. 
Een mengsel van alleen deze stoffen kan nooit een volledige 
meststof zijn. 
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Per Kilo in grammen: 
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Deze tabel is een goed hulpmiddel voor het opstellen van zuren-, 
basen- en mineraalstoffenevenwicht. Bevat ook belangrijke 
aanwijzingen bij de samenstelling van voeding.
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Deze tabel laat ook heel duidelijk zien dat de gangbare toevoer van 
chemisch gebonden Kalium, Stikstof, Fosfor en de gebruikelijke 
Calcium, de bodem nooit volledig opwaarderen kan, omdat in hem 
belangrijke spoorelementen ontbreken. De bodem is niet in staat 
deze stoffen doorlopend vanuit zichzelf aan te vullen.

Voorkomen is beter dan genezen 
Het gaat er niet om, om alles maar te laten groeien, maar zodanig in
de natuur in te grijpen, dat men de wetten en krachten van het leven
niet tegen zich, maar voor zich heeft. 

Wie zich met de natuur verbind, voor diegenen werkt ze verkwistend
royaal. Wie echter mechanisch en alleen chemisch gevoelloos in haar
ingrijpt, en tegen die wreekt ze zich bitter.

De huisvrouw en moeder die voor het welzijn van haar familie zorgt 
moet weten, dat het welzijn van de aan haar toevertrouwde mensen 
niet eerst in de keuken begint. Zij moet al bij het inkopen van 
levensmiddelen rekening houden dat ze van gezonde bodems 
komen en op een zorgvuldige verder gebruik achten. Een vergelijk: 
witte meel 2 mg Zink, volkorenbrood uit volwaardige tarwe 
daarentegen 55 mg Zink, dus 27 maal meer! 

Als bijv. het zinkgehalte van de prostaat met 36% daalt, wordt het 
plassen moeilijker, en bij 40% daling kan het tot een volledige 
afsluiting komen. Een pijnlijke en eventueel levensgevaarlijke 
aangelegenheid.

De Birchner-Brenner uitgeverij publiceerde in hun tijdschrift 'Der 
Wendepunkt' een overzicht van zinkgehalten in enkele 
levensmiddelen: 
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1 kilo Zink in mg

witte meel  2 

koemelk 3 

moedermelk 7,5

uien 13,8

koolsoorten 15 

volkorenrijst 20

mais 20

tarwekiemen 20

gerst 24

haver 30

hazelnoten 30

sojabonen 30-50

groene bonen 52

linzen 20-90

volkoren tarwe 55

zemelen 100

Biologische tips 
Enige hoofdgedachten van de biologische landbouw zijn 
aangegeven: Bodem goed losmaken maar niet ploegen. Bodem 
bedekken met plantenresten of vaak lichtjes hakken. Uitsluitend 
verteerde mest gebruiken en/of compost en steenmeel. 
Windschermen van hagen. Levensgemeenschap van veelzijdige 
culturen. Uitsluitend biologisch zaad en de beste soorten. Plagen-
bescherming door herstel van bodem en planten, en vermijding van 
giftige middelen. Bescherm nuttige vogels en insecten.

Viktor Schauberger. - In de jaren 1935-37 publiceerden wij vele 
werken van deze onderzoeker en praktijkman over biologische 
land-, bos- en waterbouw. Hij waarschuwt voor cement in verband 
met de biologische landbouw. Deze stoffen ontladen de bodem en 
water hun veerkracht. Bij het gebruik van houten- en koperbeslagen-
werktuigen en ploegen blijven deze krachten behouden en daardoor
worden grotere opbrengsten bereikt.
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De Tartaren in Zuid Rusland hebben sinds duizenden jaren een hoog
ontwikkelde tuinkultuur. Een bekende, die daar lange tijd verbleef, 
nam waar, dat de Tartaren koperenplaten in de watertoevoerkanalen
hingen. Thuis gekomen deed hij overeenkomstige proeven. Hij vulde
twee grote vaten met water en deed er wat koperafval en hoorn-
snippers bij. Het leven in het water bloeide op. Algen en bacteriën 
verfden het groen, en een klein scheutje van deze vloeistof 
stimuleerde de groei en herstel van de tuinplanten krachtig.

Schauberger, met wie ik deze tuin bezocht, herkende de diepere 
samenhang meteen en vroeg aan mijn bekende: 

"Waarom doet u dat? En hoe verklaart u deze werking?"

En omdat de vriend alleen maar zijn waarnemingen bij de Tartaren 
kon wijzen, zonder begrip van het gebeurde, zei Schauberger: 

"U heeft elektrische elementen in uw tuin ingebouwd! Het water uit 
deze vaten straalt en werkt rondom, zelfs van de vaten uit, voordat 
u het gegoten heeft. Zulke energieën, straalkrachten, activeren de 
groei. Nu heeft u bij uw manier van gebruik veel energie verlies. 
Graaf de vaten in de grond en verwijder de ijzeren ringen! U kunt 
houten- of koperenringen gebruiken, of klei- of glasvaten. Gebruik 
als toevoeging naast hoornsnippers (of andere organische stoffen) 
koperstukken, die u eerst grondig hamert of wet. Ook wat 
gehamerd Zink kunt u gebruiken. In plaats van een vat in te graven,
kunt u ook een leemput maken. Ideaal is 2 meter diep, eivormig, 
met een kleine opening en met linnen of een poreuze stof afdekken, 
zodat de ingedrukte luchtzuurstof in diffuse vorm in het water 
komt. Op deze manier koelt het water af tot ongeveer 4 graden 
Celsius, en zo worden krachtige activerende energieën opgewekt en 
rondom in de bodem gestraald."

Velen herinneren zich, dat oudere mensen koperen munten in het 
water leggen, alvorens zij hun bloemen daarmee gieten. Wat oude 
ervaring allang door waarneming wist of vermoedde, dat doorziet de
natuurverbondende bioloog en krijgt praktische toepassing.

Bij vrienden in Sudetenland, die ook al steenmeel gebruikten, zag ik 
ongelooflijke vruchten van biologische landbouw. Tomaten, kom-
kommers, wortelen, aardappelen, grote vaste exemplaren met een 
voortreffelijke smaak, glanzend, glad, met een goede schil, zonder 
een spoor van welke aantasting dan ook. In de hele tuin zijn schade-
lijke dieren en planten al jaren onbekend. De oogst is niet alleen 
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biologisch gezond, maar ook machtig rijk, zonder gebreks-
verschijnselen.

Hier worden sinds lange tijd dierlijke en menselijke afvalstoffen 
helemaal niet op de composthoop gebracht die voor de tuin bedoeld
is. Men laat het vergaan en brengt deze mest op de gewenste weide.
Dan wordt dit gras in de kringloop van de tuin gebracht. In ieder 
geval zijn uitwerpselen steeds grondig met aarde te mengen, samen
met houtzaagsel, steenmeel, turf en andere stoffen voordat het in 
de tuin gebruikt wordt. 

Het gemaaide gras wordt 1-2 dagen licht gedroogd, op grote hopen 
gestapeld en overwintert zo op de wei. Met dit halfhooi i.p.v. 
dierlijke mest worden de voorjaarsbedden en broeibakken bekleed. 
Er worden gaten van 60 cm diep gegraven zo gauw de vorst en de 
sneeuw zijn geweken zijn. Hier stampt men een laag hooi in, en bij 
droog weer vochtig gemaakt. Daarbovenop komt een laag compost-
aarde van 15 cm dik, die ook vastgetrapt wordt. Nu worden er 
radijsjes geplant, de zaadjes 4 cm uit elkaar. De maten zijn 
makkelijk in te tekenen. Al vroeg kunnen ze geoogst worden en 
maken midden/eind april plaats voor komkommers. Onder elk raam 
wordt de compostaarde in het midden iets opgehoopt en plant men 
3 komkommerzaadjes. Alleen sterkste laat men echter verder 
groeien. In geen geval wordt er verplant, omdat dat haar te sterk 
zou schaden. 

De komkommer heeft veel ruimte nodig, elk krijgt een bed. Het loon
voor goede verzorging is een verbazingwekkende oogst. Eind mei 
worden de ramen weggehaald, veel water wordt elke dag gegoten, 
en al op 20 juni zijn de eerste komkommers rijp. Van een enkele 
plant kunnen 80-100 exemplaren van 1-1,2 kg geoogst worden. Het 
is daar een zandbodem en heeft sinds 1928 geen dierlijke mest 
meer gekregen, en ook geen kunstmest natuurlijk. 

Lichtjes hakken is zeer belangrijk. Een uur na elk gieten wordt weer 
losser gemaakt. Dat geeft goede beluchting. 

Het half vergane hooi bracht ook al een drievoudige aardappeloogst.
Het wordt in de voor gelegd, de pootaardappelen daarop en met 
aarde toegedekt. Veel struiken brachten vijftien grote en kern-
gezonde aardappelen op. 

Voor fruitbomen en bessenstruiken werkt een laag vergaan hooi of 
onkruid voortreffelijk, het houd de vochtigheid vast en wordt tot 
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mest en aarde, terwijl de boomspiegel steeds weer met nieuwe 
kruiden bestrooid kan worden. 

Betere opbrengsten 
De elementen in maagdelijk Oergesteente brengen niet alleen 
gezondheid, maar ook hogere opbrengsten.

Over een proef met Oergesteentemeel uit Habkern (Zwitserland) in 
de zomer van 1937 schrijft de landbouwer H.Schuler uit Hegnau 
(Zürich) het volgende: 

"Op een tarweakker behandelde hij een gedeelte van het zaaizaad 
met steenmeel en een ander gedeelte met chilisalpeter. Op het 
steenmeel gedeelte was de tarwe twee weken eerder rijp, stond er 
mooi gelijkmatig bij en bovendien waren de korrels 7,5% zwaarder. 
Na twee jaar opslag waren de korrels van de steenmeelbodem nog 
onveranderd fris, de anderen daarentegen waren door wormen 
aangevreten."

Verrijking van de bodem 
Steenmeel in tuinen en op velden heeft geen ophitsende en 
schadelijke opjagende werkingen. Het biedt mineraalstoffen, fijn 
gemalen, de planten aan. Het dringt ze hun niet op. De haarwortels 
lossen ze op en nemen wat ze nodig hebben, en voeren het de plant
toe. Zij treffen alle belangrijke stoffen aan, ook de spoorelementen, 
en ze kiezen volgens een zelfbewust, natuurlijke gevoel. Wat niet 
direct gebruikt kan worden, verstoort de groei niet, maar blijft als 
krachtvoorraad liggen en wacht, tot zich een worteltje ook het 
aantrekt. Vervluchtigen kunnen deze stoffen zich niet, ook door 
wegspoelen gaat zeer weinig verloren. Met eigen werkzaamheid 
halen de wortels het nodige, zoals wilde planten dat doen, worden 
tot eigen prestaties gestimuleerd en bouwen het plantenlijf krachtig 
en gezond op.

Grovere of heel fijngemalen gesteente verandert niets aan de 
waardevolle samenstelling, het maakt echter de plant makkelijker 
om het te ontsluiten en binnen een bruikbare termijn te gebruiken. 
Het verpulveren verkort de natuurlijke verweringstijd en maakt doel-
bewuste toepassing van de Oerstoffen mogelijk. Wij handelen 
hiermee niet tegen de natuur en haar grondwetten, maar onder-
steunen haar wil door overeenstemmend (wijs) te handelen.
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Hoe wordt steenmeel gebruikt 
De invoering van Oergesteentemeel in de kringloop van de natuur 
kan het beste via de composthoop, of als strooimiddel in de vee- of 
kippenstal, waardoor nare lucht gebonden wordt. Het kan ook direct
op het land gestrooid of bij de planten in de aarde geharkt worden. 
Vooral bij de teelt van zaailingen wordt het aanbevolen. 

Een onderzoeker die de hele wereld heeft bereisd zegt: 
"Het kiezelzuur, dat met het gesteentemeel aan de bodem 
toegevoegd wordt, is biologisch nog niet verbruikt (nog niet 
uitgeput), en draagt energieën, die in het al vaak omgezette kiezel-
zuur van de bodem niet meer voorhanden zijn. Datzelfde geldt voor 
veel andere elementen en zijn verbindingen die in het gesteentemeel
voorkomen." 

dr. H. Hirschi, 1947 (fysicus en bioloog)

Prof. dr. Werner Kollath, Rostock, 1939: 
"De keuze van de toe te dienen spoorelementen kan het beste 
gebeuren door het gebruik van gesteentemelen, waarin de gewenste
stoffen zich bevinden."

dr. Ragnar Berg, Dresden: 
"Planten zijn in staat (indien ze niet door parasitische levenswijze 
ontaard zijn) om uit anorganisch materiaal al hun voeding te 
halen."

Uit: 'Pflanzenarbeit' van Gadon Krebs: 
"Planten zijn levende wezens! Ze ademen, ze verteren, ze nemen iets
uit de bodem en geven hem iets, volgens hun eigen eigenheid, 
diezelfde 'aard' waardoor zij ook uit het kleine zaadje steeds weer 
op een volkomen wijze ontstaat."

Boven de aarde ademt de plant in en uit en zendt geuren af. Vele 
daarvan zijn door onze organen waarneembaar, andere hebben de 
fijnere organen van insecten nodig.

De hermetische grondregel 'Zo boven, zo beneden' geldt ook hier. 
De plant geeft door zijn wortels zuren af, die gesteente oplossen. 
Dat is overeenkomstig met het bovengrondse uitademen. Van het 
opgeloste neemt zij op, overeenkomstig met het bovengrondse 
inademen. Het opgenomene wordt nu verwerkt en volgens het 
ontwerp ingebouwd.
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Afgescheiden wordt hoofdzakelijk citroenzuur, maar ook zout-, 
salpeter- en fluorzuur. De onafgebroken werking van het schijnbaar
milde citroenzuur maakt fosfaten vrij. Het zogenaamde zoutzuur - 
of preciezer: chloorzuur - lost ook calciumcarbonaat op, waarbij 
koolzuur vrij komt. Dit stijgt door de grond naar boven en wordt 
door de onderzijde van de bladeren opgevangen. Dan wordt het in 
de plant tot suiker en zetmeel verwerkt.

Fluorzuur is zo sterk, dat men glas ermee etsen kan. Het is 
aangetoond dat plantenwortelen fluorzuur afscheiden. Logisch, dat 
ze daarmee graniet en kwarts oplossen! Fluor zit ook in graniet, van
bijna geheel Silicium, waarbij uit de oplossing met kiezelaarde 
zuurstof vrij komt.

Elke plantengeneratie zet het werk van humusvorming voort. Elke 
generatie knaagt zich verder de rots in. Men heeft wel fossiele 
plantenresten gevonden binnenin rotsen op meer dan 1 meter diep. 
Voor de standvastigheid zijn zulke worteluitlopers zinloos, een paar 
penwortelen zijn meestal voldoende voor een boom om zich in een 
storm of sneeuwlast staande te houden. Men kan heel verschillende 
beelden van wortelineenvlechtingen vinden. Soms zien ze eruit als 
spinnenwebben. Maar altijd kan men lichte inkervingen in het 
gesteente zien. 

Als een wortel zijn zuren afgeven heeft, dan lossen deze zuren 
kleine hoeveelheden gesteente op, die dan opgenomen worden. 
Onmerkbaar langzaam werkt de plant zich op deze manier de rots 
in. Grotere planten zoals bomen komen sneller verder dan de 
kleinere planten: ze scheiden naar verhouding ook meer etszuren 
af. Wie heeft niet bij het onkruid wieden in de tuin gezien, hoe de 
worteltjes zich aan de steentjes vastklampen en mee uit de grond 
getrokken worden? Bij de grotere stenen scheuren eenvoudig de 
wortels af bij het eruit halen. 

Het spijsverteringsapparaat van de mens is van plantaardige aard. 
Geeft men ze stenen, in de vorm van steenmeel, dan lossen maag en
darm kleine hoeveelheden daarvan op, overeenkomstig de plant. De 
rest verlaat het lichaam zonder ongemakken te veroorzaken. Zand 
schuurt de maag, zoals een oud spreekwoord zegt. Zo kan een mens
rustig 100 gram steenmeel eten, zonder storende gevolgen.

Neemt men echter dezelfde hoeveelheid zout, dan krijgt men hevige 
dorst. Of het nu om keukenzout (NaCl) of om een mengsel van 
verschillende zouten gaat, blijft hetzelfde, de dorst helpt hem te 
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herinneren het genotene direct te verdunnen, zodat zijn organisme 
door het concentraat niet benadeeld wordt. 
50 gram hiervan in een keer ingenomen is te zwaar voor een mens. 
Niet vanwege de hoeveelheid op zichzelf, maar vanwege de 
gemakkelijke oplosbaarheid van de daarin aanwezige stoffen. Komt 
de mens door het innemen hiervan in levensgevaar, moet dan niet 
de plant ook gevaar lopen? Wordt de mens door dorst bijna verteert,
moet dan niet de plant, die aan dezelfde wetmatigheden 
onderworpen is, ook dorst krijgen? 

Daarom moet men bij beginnende droogte de planten, die met 
geconcentreerde meststoffen gevoed werden, verhoudingsgewijs 
veel water geven, omdat ze anders te gronde gaan. Terwijl andere, 
die niet zo bemest waren met licht oplosbare voeding, de mogelijk 
hebben behouden om hun eigen benodigde stoffen klaar te maken, 
ook een langere droogteperiode tamelijk goed doorstaan.

De natuur geeft alle elementen in een wijze mengeling. Hoeden wij 
ons, om planten voedingsstoffen aan te bieden die, uit hun verband 
getrokken., van hun kant weer de natuurlijke verbanden verbreken 
moeten, zulke mest, die het bodemleven eenzijdig maken en 
daardoor plantaardige en dierlijke ongedierten bevoordelen, mest, 
die in de planten verkeerde spanningen opwekken, meststoffen, die 
door hun gemakkelijke oplosbaarheid op den duur meer schaden 
dan baten. De daarmee behandelde (mishandelde) planten mogen er
schitterend uitzien, ze zijn nochtans ongezond voor mens en dier.

Alles in de natuur is aan bepaalde polariteiten gebonden. Zo heffen 
zuren en basen elkaar op. Als wij Fosfor zonder voldoende basen 
opnemen, gaan we onvermijdelijk dood. Van de planten echter 
verlangen wij, dat zij concentraties uithouden. Wij mogen ons niet 
verwonderen, wanneer daarbij veel bodems staken en niet 
voldoende opbrengst meer willen geven, ofschoon ze jaarlijks met 
nieuwe hoeveelheden van concentraten meedogenloos tot steeds 
harder werken aangezet worden. Ook mest kan te geconcentreerd 
zijn, vooral dan, wanneer het vee te weinig stro ondergeschoven 
krijgt.

Uit de voorafgaande uiteenzettingen komt naar voren dat 
Oergesteentemeel, dat rijk aan opbouwende stoffen is, niet in de 
beschreven zin als concentraat getypeerd kan worden, omdat het 
door de planten maar langzaam opgelost en opgenomen wordt. Het 
dwingt haar niet om enorme hoeveelheden op te slokken, 
onverschillig of ze het mag of niet. Maar de plant verdient zich op 
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een gezonde manier met haar werk wat ze nodig heeft. Daardoor 
wordt ze krachtig, blijft gezond, verrijkt de bodem met waardevolle 
stoffen en houdt de bodem in een natuurlijk evenwicht. Met 
steenmeel behandelde planten scheppen geen eenzijdige omzettings-
producten, en de vruchtbaarheid van de bodem blijft behouden en 
ongedierten (plagen) vinden geen voedingsbodem."

Verwezenlijking 
Er zijn stedelingen die zich voorstellen, dat een ideale akkergrond 
geen enkel steentje meer bevat en hebben ze eens in een tuin te 
doen, beginnen ze soms alle stenen eruit te gooien. Oude boeren 
weten beter. De steentjes zijn de oerstof, waarvan in de loop der 
jaren en tientallen jaren akkergrond steeds weer nieuw gevormd 
wordt.

Vaak ziet men, dat worteltjes met stenen sterk vergroeid zijn, dat zij
ze omklemmen en geleidelijk oplossen. Op marmorplaten graveren 
de wortelen een netwerk van kleine sporen in. De tere plant is 
sterker dan de steen, zij maakt van stenen brood. 

Zo kan men de grond (hetzij de tuin of bloempot) ook verrijken door
het strooien straatgrind. De grindsteentjes (vooral die uit 
Oergesteente) die bij bestrating gebruikt wordt, hebben een grote 
hoeveelheid kiezelhoudende stof. Vaak groeit het gras en de planten
in de berm weelderiger dan in de bemeste wei. 

Kiezelstenen als mest 
Een bericht uit China:
Chinese boeren brengen voor het verbouwen van pompoenen, 
komkommers en papavers grote hoeveelheden eigrote kiezelstenen 
uit de rivier op hun akkers, om daardoor een betere groei en zelfs 
een vroegere oogst van hun vruchten te bewerkstelligen. De Chinese
boeren leggen uit, dat de kiezelstenen de zonnewarmte opslaan die 
dan 's nachts weer aan de planten doorgegeven wordt en anderzijds 
wordt de bodemvochtigheid langer vastgehouden.

In Duitsland werd het meel, een afvalproduct van de steenbewerking
in basaltfabrieken verzameld en als steenmeel, als bodem-
verbeteraar, voor de akkerbouw verkocht. Dit is een goede 
toepassing van afvalstof en ook bij het delven van veel ertsen zou 
makkelijk kiezelaarde gewonnen kunnen worden. 

34  



Wordt gesteente als doel voor de bodemverbetering gemalen, dan 
kan men m.b.v. analyse stenen kiezen, die in hun samenstelling 
zoveel mogelijk aan de behoeften voldoen.

Kampf um Steinmehl 
Publikatie 1941, Analyse Nijlslib: 
In 1936 beschreef dr. Xilinas in Kaïro een uitstekend onderzoek over
de Nijl, zijn slib en de Egyptische aarde eruit, waarin R. Aladjem, 
directeur van het Scheikundiglaboratorium van het Ministerie van 
Landbouw, een voorwoord schreef. In dit boek staan veel praktijk-
gevallen, analyses en tabellen, en 66 bronvermeldingen. 
(Elephteri M. Xilinas, Docteur ès-sciences, Le Nil, son limon et la 
terre egyptienne. Le Caire, Imprimerie F. E. Noury & Fils. 1936. 192 
S. )
Hier laten wij 2 analyses zien van droog nijlslib, de eerste van 
hoogwater 1929, de tweede van laagwater 1931. 

 hoog % laag %

Glühverlust (organisch deel)  9,10 12,00

kiezelaarde (Silicium)  48,50 45,17

klei (leem) Al 2 03 19,35 19,63

ijzeroxide Fe 2 03 10,47 10,40

Calcium Ca 0 3,31 3,78

Magnesium Mg 0 2,95 3,24

Titaan Ti 02 2,46 1,93

koolzuur C 02 1,04 0,93

Kalium K 2 0 0,98 0,92

Natrium Na 2 0 0,81 0,73

zwavelzuur S 03 0,42 0,52

Mangaan Mn 02 0,23 0,26

fosforzuur P 2 05 0,17 0,36

Stikstof totaal N 0,125 0,13

Ter vergelijking met geconcentreerde meststoffen laten wij de 
humus buiten beschouwing en stellen vast: 
Van de hoofdvoedingsstoffen in de zin van de gangbare landbouw 
bevat de nijlslib lage gehalten aan Stikstof 0,13%, fosforzuur 0,3%, 
Kalium 1%.
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Daarbij is het wel deze nijlslib die de akkerbodem van Egypte 
eeuwenlang verzekerde van zijn overstelpende vruchtbaarheid. Wat 
moet de objectieve wetenschap en het gezonde menselijke verstand 
hier uit opmaken?

Justus von Liebig, de grote geleerde en grondlegger van de moderne
landbouw met z'n kunstmesten, heeft hierop het antwoord: 

"Staat de natuur met de wetenschap in tegenspraak,
dan heeft de natuur altijd gelijk." 
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Bijlage

Al het Leven komt alleen voort uit Leven.
Alwin Seifert (1890-1972) 

Hoofdrichtlijnen voor 
natuurlijke land- en tuinbouw

Levensbevorderende middelen 
voor bodem, plant en dier.
Natuurlijke plantenteelt en biologische-
ecologische plantenbescherming.

In een notendop: 

Het gaat om de Levensgemeenschap Bodem-Plant, en dit 
zien als een eenheid. En alles doen om met haar samen 
te werken, haar te ondersteunen en niet verstorend in 
te grijpen. Dan wordt tuinieren ook veel makkelijker en
een grote vreugde (ook vreugde in de tuin zelf). Men 
oogst meer – wezenlijk betere kwaliteit, maar ook meer 
kwantiteit.

1. Compost maken 
Al het organisch afval (uit keuken, tuin en stal) 
goed mengen en composteren. Een beetje steenmeel 
oid. toevoegen of een beetje stalmest, evt. 
compoststarter gebruiken, vochtig houden, het moet 
niet rotten (bederven), maar verteren, fermenteren.
Composthoop goed afdekken met stro, gras, ed. 
afhankelijk van het jaargetijde (dan verloopt 
omzetting ook sneller). 

37  



2. Het meeste voordeel van compost 
Op deze manier gemaakte compost is na een maand of 
6 klaar om gebruikt te worden. Maar na 6-8 weken 
kan het ook als mulchcompost gebruikt worden, 
alleen als dekmateriaal van 1-2 cm. Hier bovenop 
weer wat stro of gras (goede voeding 
bodembacteriën), het beschermt tegen 'weer en 
wind'. 

3. Laat de regenworm het werk doen, het bespaart 
spitten 
Hoe beter het bodemleven, hoe minder bewerking. 
Ondiep losmaken, met een spitvork. In elke laag 
zijn specialisten aan het werk, bij het spitten 
wordt het werk verstoord. Een goed bodemleven helpt
bij een goede vochtigheid en bind beter de 
stikstof. 

4. Steenmeel en zee-algen verhogen de 
bodemvruchtbaarheid 
Een volgezonde bodem krijgt men door duurzame 
vruchtbaarheid en gezondheid te ontwikkelen of te 
ondersteunen met bijv. natuurlijke mineraalstoffen,
steenmeel en zee-algen. Meestal samen met compost 
opbrengen. Eventueel koraalkalk voor een te zure 
grond, het bevat ook Magnesium en veel 
spoorelementen. 

5. Oppervlakte-composteren bespaart tijd en moeite 
Laat plantenresten op de grond liggen; ook als 
bodembedekker.

6. Hou de bodem groen, zo vaak het kan 
Zorg voor een groene deken, bijv. na de oogst 
mosterdzaad zaaien - niet zaadrijp laten worden, 
maar maaien en laten liggen als bodembedekking. 
Andere groenbemesters zijn bijv. lupinen, 
seradelle, erwtensoorten, klaversoorten, … of 
winterrogge – in het voorjaar maaien en inwerken. 

7. Voer de bodembacteriën! 
Verschillende soorten compost, mest, beetje 
steenmeel, ander organisch materiaal geeft een 
grotere verscheidenheid aan bodemleven. 
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8. Maak zoveel gebruik van de mengcultuur 
Een rij wortel-ui, selderij-prei, tomaten-kool, 
enz. Ze helpen en ondersteunen elkaar.

9. Denk aan de kruiden! 
Zaai samen met de tuinkruiden bijv. tropaeolum, 
goudsbloemen, etc. Of kruiden bij groenten. Maak 
plantengier uit brandnetel, zee-algen, paardestaart
en andere wilde kruiden. 

10. Bescherm de nuttige dieren 
Bescherm alle dieren – vogel, bij, hommel, 
lieveheersbeestje, sluipwesp, oorworm, roofwant, 
gaasvlieg, spin, egel, pad, wezel, ringslang, 
hazelmuis, kikker, loopkever, worm, en vele 
anderen. Zorg voor nest- en levensmogelijkheden.

39  


	Bij de vertaling
	Voorwoord
	Voorvechter
	De waarde van kiezelaarde
	Dr. Charles Northen
	Voorkoming van plagen
	Druifluis
	Melk en Kaas
	Mineraalstoftabel
	Voorkomen is beter dan genezen
	Biologische tips
	Betere opbrengsten
	Verrijking van de bodem
	Hoe wordt steenmeel gebruikt
	Verwezenlijking
	Kiezelstenen als mest
	Kampf um Steinmehl
	Bijlage
	Hoofdrichtlijnen voor natuurlijke land- en tuinbouw


