
Intelligent omgaan met de bodem
Begint het bij uzelf?

Spreker: Bert Carpay



Tja……..

Het verschil tussen de manier waarop 
mensen denken en de manier waarop de 
natuur werkt, is de bron van de meeste van 
onze problemen.

Gregory Bateson
(1904 – 1980)



Even voorstellen

Ø Bert Carpay

Ø Ruim 40 jaar actief op het vlak van bodem, water en milieu

Ø Vanaf 2005 op het spoor van de mineralogie als fundament voor de bodemvruchtbaarheid

Ø Vanaf 2012 t/m 2019 zelfstandig adviseur op bovengenoemd vlak

Ø Gedurende 15 jaar loopbaancoach bij FNV

Ø Vanaf 2020 organisator in Nederland voor Michael Roads
www.michaelroads.nl

http://www.michaelroads.nl/


Wat komt aan de orde?

Ø Wat is normaal en hoe doorbreken we patronen of automatismen?

Ø Intellect, intelligentie en wijsheid

Ø Vanuit welk perspectief de bodem / de realiteit beoordelen?

Ø Illustraties

Ø Fragmenten uit een bijzonder interview



Zelfkennis is waardevol



Wat is normaal?
Ø Familiewaarden bepalen in grote mate wat u als normaal gedrag beschouwd 

Mocht u: luieren? Trots zijn op uzelf? U klein of kwetsbaar voelen? Fouten maken? Intelligent zijn? 
Aandacht trekken? Voor uw eigen mening uitkomen? Emoties tonen? In iemand vertrouwen hebben? enz, 
enz….

Ø Ongewenst gedrag stoppen we weg                      schaduw

woede hebzucht jaloezie schaamte lust

Ø Hoe komen we achter onze schaduw?
Als we heftiger reageren dan logisch is voor de gegeven situatie

projectie



Doorbreken van automatismen

zichtbaar

onzichtbaar

bewust
onbewust

doen

denken

willen

Gedrag, kennis & kundeWat doe ik?

Overtuigingen, opvattingen, normenWat denk ik?

Motieven, drijfveren, waardenWat wil ik?
Is er sprake van vrije wil?

Veranderen = relatief eenvoudig

Veranderen = al flink lastiger

Veranderen = transformeren



Gezond verstand

Einstein: 
Gezond verstand is de collectie 
vooroordelen die je verzameld 
hebt voordat je 18 was.



Gezond verstand…….wat is dat?



Gezond verstand…….wat is dat?

Intelligentie
Ø Maakt gebruik van intuïtief ‘weten’
Ø Gaat uit van het geheel (holistisch)
Ø Hanteert gevoel en verbeelding
Ø Accepteert complexiteit
Ø De taal van intelligentie is 

overeenstemming / vertrouwen
Ø Kennis belangrijk
Ø Vermoeit nooit
Ø “Wij zijn intelligente Wezens”

Intellect
Ø Wil begrijpen 
Ø Neemt ‘ik’ als basis
Ø Hanteert logica
Ø Construeert concepten
Ø De taal van het intellect is 

argumentatie / ongelijkheid
Ø Informatie belangrijk
Ø Informatie ‘overload’ 
Ø “Wij zijn ons brein”



Intellect              Intelligentie              Wijsheid

Soms bereikt de onaangename spanning tussen realiteit en 
valse overtuigingen een punt waarop het onmogelijk wordt om 
door te gaan op de ingeslagen weg. Alleen dán is het voor het 
intellect mogelijk om radicaal verschillende ideeën en 
opvattingen te overwegen.   

Wijsheid komt voort  uit ervaring op basis van 
intelligent handelen en keert zich nooit tegen je. 

In de volksmond: - door schade en schande wordt men wijs! óf….
- zonder dip geen diepgang!



Fragment interview (deel 1)



Hoe benadert u de realiteit? Denken in informatie, patronen
en cycli (Wereldbeeld 3)

• Attentie
• Intentie
• Intuїtie
• Kosmische informatie

Informatie

wijsheid

kw
an

tu
m

la
nd

bo
uw

Huidige overwegende
wereldbeeld

de   bodem?

Denken in energie en golven 
(wereldbeeld 2)
• Electrische spanning
• Magnetisme
• EM-frequenties
• Kosmische straling

Energie   +

Intelligentie

na
ar

Denken in materie (wereldbeeld 1)

• Mest
• Chemische producten
• Koolstof
• Micro-organismen

Materie   +

Gezond verstand
(intellect en logica)

ga
ng

ba
re

 la
nd

bo
uw

bewustwording en

acceptatie  van complexiteit

Toenemende



Gevitaliseerd water
Kraanwater Gevitaliseerd water

Resultaat na 
31 dagen

Gevitaliseerd water = materie + energie + informatie
www.grander.nl

http://www.grander.nl/


Akoestisch onderzoek in de bodem
Onderzoek in Zwitserland met de vraag: 

Kan men de kwaliteit van de bodem aan de klank herkennen?
Bron: https://www.srf.ch/play/tv/einstein/video/oekoakustik-die-tonspur-des-klimawandels?id=b075b9e9-a1cf-4b2d-89bb-772d5317ef4b

Voorlopig resultaat: er is een verband 
tussen bodembiodiversiteit en klank.

Toekomstverwachting: 
relatief goedkoop en snel 
inzicht in bodemkwaliteit?

https://www.srf.ch/play/tv/einstein/video/oekoakustik-die-tonspur-des-klimawandels?id=b075b9e9-a1cf-4b2d-89bb-772d5317ef4b


Emissieonderzoek VBBM

Resultaten bij toepassing van 
steenmeel in drijfmest.

Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu

Ook steenmeel = materie + energie + informatie
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Bron: VBBM (2019)

0

2

4

6

8

10

12

N-tot N org NH4-N P2O5 K2O MgO Na2O S C/N

Samenstelling drijfmest

Met Actimin Zonder Actimin

+9% -8% +22%

+189%

+135%

+5%

+3%

N-totaal N-organisch   NH4
+ P2O5 K2O                  MgO                Na2O                    S                     C/N



Bron: VBBM (2019)
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Wat zijn geologische mineralen / Wat is steenmeel? 

3. Geologische mineralen hebben namen als albiet, 
clinopyroxeen, flogopiet, chloriet, biotiet, etc.

4. Er zijn meer dan 5000 mineralen. De silicaatmineralen 
zijn bepalend voor de bodemvruchtbaarheid.

5. De bouwstenen van geologische mineralen zijn nagenoeg 
alle (sporen)elementen. In totaal meer dan 100.

6. Behalve H, C, N en O zijn alle bouwstenen voor het 
leven op aarde afkomstig van gesteente!

7. Ook de nutriënten in kunstmest zijn afkomstig 
van gesteente (P uit Apatiet en K uit Sylviet).

1. Geologische mineralen zijn de zand- en kleideeltjes in 
de bodem die ontstaan door verwering van rots.

clinopyroxeen
(Bron: Wikipedia)

2. Steenmeel is gemalen rots.

Steenmeel



Functie geologische mineralen  

Ze vormen de kapstok voor nuttige processen in de bodem.
Zoals: Ø Ontwikkeling bodemleven en daarmee vorming van stabiele 

organische stof (humus)
Ø Lange termijn nutriëntlevering van hoofd- en sporenelementen
Ø Structurele verhoging kation uitwisselingscapaciteit (CEC)
Ø Zuurbuffering



Steenmeel in natuurgebieden
Kleinschalig            grootschalig 

Ø Vanaf ca 2015

Ø 2016 – 250 ton Lieropse Heide
Ø 2019 – 200 ton Sallandse Heuvelrug
Ø 2019 – 2020:  600 ton Maashorst; 

206 ton Kroonvense en Peelse Heide; en 
nog honderden tonnen op De Kempen; 
Oirschotse heide, Beerzedal en Groote 
heide; Lieropsche heide, Somerense
heide, Keelven en Boksenberg. 



Gezondheid bodem = gezondheid plant, dier, mens    

Intelligente ontdekkingen worden vaak genegeerd of tegengewerkt 
door gevestigde belangen die de nieuwe mogelijkheden beschouwen 
als een bedreiging voor hun omzet en positie in de markt.

Bioloog en plantveredelaar Bruce Tainio
stelt in het boek ‘Nutrition Rules!’ van 
Graeme Sait dat planten tot 59 hoofd-
en sporennutriënten nodig hebben om 
maximaal te kunnen presteren.

Gepubliceerd: 2003

In het boek over de genetische code van 
het menselijk lichaam worden meer dan 
60 (sporen)elementen gekoppeld aan 
functies voor het menselijk lichaam. 

Gepubliceerd: 2006

Wie houdt daar rekening mee?
Het verdienmodel van de industrie voor landbouw-
chemicaliën, de kalkindustrie en de farmacie floreert 
bij een slecht gevoede bodem.  
Geologische mineralen (zand- en kleikorrels) worden 
opgebruikt, waardoor tekorten aan nutriënten en 
problemen met de bodem ontstaan.



Tja.... 

Jean Yanne (1933 – 2003)

Loesje



Fragment interview (deel 2)



Bedenk.….

De geest is net een parachute. 
Hij werkt alleen als hij open is.



Bronnen van inspiratie
Een groeiende beweging van boeren en tuinders wereldwijd werkt met onconventionele 
technieken. Ze zijn geïnspireerd door een fundamenteel ander kijk op de natuur. Hun 
nieuwsgierigheid werd de basis voor dit boek. Het boek introduceert meer dan twintig 
technieken die met succes zijn toegepast in de landbouw, bij tuinieren en bij 
natuurbeheer. Waar conventionele technieken ……

Ø Voormalige boer en modern mysticus
Ø Vormt belangrijke bron van inspiratie voor 

Henk Kieft en honderden Nederlandse boeren
Ø In Nederland van 25 april t/m 1 mei 2020

In de bijeenkomst gaat Roads dieper in op 
de metafysische realiteit van de natuur.



Welke weg nemen we naar de toekomst?

Het menselijk brein
is een slechte

‘patroon-doorbreker

Het menselijk brein
is een krachtige
patroon-gebruiker



Nadere informatie
Ø Volledige interview:  https://nieuwvoer.nl/henk-kieft/

Ø Steenmeel:  www.steenmeel.info

Ø Michael Roads:  www.michaelroads.nl

Ø Bert Carpay; email:  bert@carpay-advies.nl; tel.:  06 2706 0889

https://nieuwvoer.nl/henk-kieft/
http://www.steenmeel.info/
http://www.michaelroads.nl/
mailto:bert@carpay-advies.nl


Het leven begint aan het eind 
van uw comfortzone

Dank voor uw aandacht!


