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Bloesemremedies, deva’s en bodemvitaliteit 
 
Vanaf februari 2019 deed Martijn van den Huijssen op de tuinderij van Warmonderhof 
onderzoek naar de effecten van bloesemremedies op de vitaliteit van tuinbouwgrond. De 
resultaten van dat onderzoek waren veelbelovend. Als onderdeel van het opleidingstraject 
BD-Master ging hij in 2020 verder met dit onderzoek op drie andere tuinderijen. 
 
Als er zich een plaag voordoet op de plant of in de grond, willen we graag een middel dat die plaag 
verhelpt. Maar dan gaan we eraan voorbij dat er een oorzaak ligt achter die plaag. We vergeten het 
probleem op te lossen en proberen enkel de symptomen te bestrijden. Door “oplossingsgericht” te 
handelen op de signalen van de grond los je de oorzaak van de problemen op en krijg je een betere 
groei van gewassen, kwalitatief betere opbrengst, minder uitgaven in gewasbeschermingsmiddelen, 
minder belasting op het milieu en een boer die meer in contact staat met zijn grond en bedrijf. 
Vanuit dat streven ben ik mijn onderzoek begonnen. Mijn ideaal is dat energetische bodemvitalisatie 
ingezet kan worden in de biologisch-dynamische landbouw, als een aanvulling op de huidige 
preparaten. 
 
Mijn methodiek richt zicht op het contact maken met de grond via de tuinder en ook via de deva van 
de tuin, dat is de overkoepelende energie, het verzorgende wezen van de grond. De deva is 
verantwoordelijk voor alle processen in de streek, zij oefent haar invloed uit op de overige 
elementaire wezens. Ik stel vragen zoals: Wat is de geschiedenis van deze grond? Hoe staan de 
gewassen erbij? Hoe spreekt het omliggende landschap? Spelen er gevoelens van verwaarlozing, 
verdriet, ingehouden energie? Vanuit een compleet beeld tracht ik de dieperliggende oorzaak te 
achterhalen van de signalen die de grond geeft. Deze signalen worden behandeld met Bloesem 
remedies. Bloesem remedies zijn vloeibare preparaten die de levensenergie bevatten van wilde of 
biologisch gekweekte planten, bomen en mineralen. 
 
Door de tuinder bij het hele proces te betrekken krijgt die inzicht in de problemen die zich afspelen in 
de grond. Het resultaat is dat de tuinder zich meer verbonden gaat voelen met de grond en de 
problemen werkelijk oplost. Daardoor wordt de natuurlijke balans hersteld en neemt de 
bodemvitaliteit toe. Ik streef ernaar dat de boer, of tuinder uiteindelijk in staat is zich deze werkwijze 
eigen te maken. 
 
Op een van de tuinderijen die bij het onderzoek betrokken waren was een stuk grond in het verleden 
ontzand en daarbij met zeer zware machines dichtgereden. Er lijken verharde lagen te zitten waar 
wortels slecht doorheen komen. De grond is hierdoor haast niet te gebruiken. De deva van de tuin 
voelde klein en gefragmenteerd aan, als een Picasso schilderij. Lastig om goed mee in contact te 
treden. Ze stond wel open voor hulp. Het stuk grond zelf voelt aan alsof het door elkaar gehusseld en 
neergestort is. De tuin zit met dit gevoel en dat wat in het verleden is gebeurd erg in de maag. Ze 
weet van voor niet waar ze begint en eindigt en wat boven en onder is. Eerst lag ze ongeveer een 
meter hoger, nu op huidig niveau, maar de bomen die er groeiden, de dieren die in haar leefde zijn 
weg gehaald. Ze is afgegraven en een deel is weer neergelegd. Maar de bezieling, de energie die ze 
bezat en de daarbij behorende in- en uitademing is verdwenen. 
 
Vanuit het thema Aardebinding kies ik onder andere voor de regenboogremedie. Die is werkzaam als 
je het oude niet los kan laten en niet met het nieuwe kan of durft te beginnen. Bij het tweede bezoek 
gaf de deva van de tuin aan erg goed te hebben gereageerd op deze eerste impuls. Ze voelt aan als 
meer aanwezig en gegrond. Ze voelt aan alsof ze meer één geheel geworden is. Deze integratie 
besluit ik verder te ondersteunen met o.a. boerenwormkruid. De remedie om keuzes te kunnen 
maken. Boerenwormkruid geeft je inzicht in het proces dat wanneer je niet handelt, of geen keuze 
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maakt, dit ook een handeling is. Wanneer je vastzit in een web van aarzelingen, geeft 
boerenwormkruid je vertrouwen en helpt je een verbinding te maken met het hogere. 
Ik merk - door de remedies die ik kies - dat er beweging is naar een nieuwe eenheid, naar het loslaten 
van wat in het verleden is aangedaan. 
 
In gesprek tussen de tuinder, de grond en de deva zetten we in een tijdsbestek van zes maanden een 
aantal vervolgstappen. Nieuwe remedies worden ingezet. We bespreken de mogelijke oorzaken van 
het water dat op het land blijft staan. De tuinder maakt plannen om daar ook praktisch iets aan te 
doen. In gesprek met de deva ontstaat het plan sleuven te trekken en Cichorei als groenbemester in 
te zaaien. De remedies die gekozen zijn, lijken zo langzaam op een kruisvlak te komen in het hier en 
nu. Waardoor de voor de bodem negatieve ervaringen uit het verleden, geen negatieve invloed meer 
hebben op de praktijkvoering in het heden. Hiermee ligt de toekomst voor een goede samenwerking 
tussen de tuinder en de bodem open.  
 
Aan het eind van het traject geeft de tuinder aan dat er veel veranderd is in zijn bedrijf en dat hij 
verandering voelt op het land. Het voelt voor hem meer geaard, er heerst meer levenskracht. Hij 
wordt vrolijk van de aanblik van het veld. Hij ervaart dat alles gronding gekregen heeft en dat er 
levensvreugde heerst. Op de vraag wat hem het meeste geraakt heeft antwoord de tuinder, het 
gevoel van wederzijdse groei en contact. Daarnaast geeft hij aan dat bij in blijde verwachting is hoe 
het veld zich in de toekomst zal ontwikkelen.  
 
 
Martijn van den Huijssen  
 
De Groene Vallei, 
Dynamisch bodemonderzoek en advies 
“Brengt de boer dichter bij de bodem en de bodem dichter bij de boer”. 

 
 


