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1.     INLEIDING 
 

Melkveehouder Gjalt Tjeerdsma heeft aan Frank Silvis van Vortex Vitalis gevraagd de 
elementen in de kringloop van zijn melkveehouderij energetisch door te meten. 

Frank heeft samen met Henk Kieft eind 2017 een artikel geschreven met als titel “Vitaliteit in 
de kringloop van de melkveehouderij”. Het gaat daarbij om het energetisch doormeten van 
drie conventionele melkveebedrijven en drie biologische melkveebedrijven. Gjalt is benieuwd 
hoe de energetische kwaliteit van de elementen in zijn kringloop zich verhouden tot deze zes 
bedrijven. 

De metingen zijn met behulp van de radiësthesie uitgevoerd. Deze meetmethode wordt o.a. 
toegepast in de biologisch dynamisch landbouw en bij bedrijven die het belangrijk vinden 
informatie te geven aan hun klanten over de vitaliteit van hun voedingsmiddelen.  
De meetmethode wordt nader toegelicht in hoofdstuk 2 en in het genoemde artikel dat als 
bijlage 5 is toegevoegd aan dit rapport. 

De opbouw van dit rapport is als volgt: 

Hoofstuk 2 bevat uitleg over de meetmethode die is toegepast voor de diverse monsters.  
Het gaat hier om radiësthetische metingen die de hoeveelheid levensenergie weergeven van 
het monster (Boviswaarde) en de mate van vervuiling van het monster (Negatieve Informatie).  

Hoofdstuk 3 bevat de interpretatie van de meetresultaten en een uitleg hierbij. En worden ook 
nog een aantal andere meetparameters toegelicht en gepresenteerd. 

Hoofdstuk 4 bevat een samenvatting van de verrichte metingen.  

Tenslotte volgen de bijlagen: 

 Bijlage 1: Grafiek van de Boviswaarden van de monsters van de melkveebedrijven uit 
het artikel en die van het melkveebedrijf “Rûn libben en grûn”. 

 Bijlage 2: Grafiek van de Negatieve Informatie van de monsters van de 
melkveebedrijven uit het artikel en die van het melkveebedrijf “Rûn libben en grûn”. 

 Bijlage 3: Een overzicht van alle gemeten vitaliteitswaarden op 22, 24 en 28 augustus 
2018 op de biologische melkveehouderij “Rûn libben en grûn” van Gjalt Tjeerdsma. 

 Bijlage 4: Literatuuroverzicht. 
 Bijlage 5: Artikel Vitaliteit in de kringloop van de melkveehouderij. 
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2.     MEETMETHODE 

De hier gebruikte meetmethode wordt o.a. toegepast in de biologisch dynamisch landbouw en 
bij bedrijven die het belangrijk vinden informatie te geven aan hun klanten over de vitaliteit 
van hun voedingsmiddelen. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is Anamprana. 
De meetmethode is ontwikkeld door de Franse arts André Bovis die in de eerste helft van de 
20e eeuw verantwoordelijk was voor de kwaliteit van het voedsel van de Franse soldaten.  
Hij ontdekte dat elke groente, al het fruit en elk (bron)water een meetbare uitstraling had.  
Die uitstraling was hoger naarmate het product verser en vitaler was.  

De uitstraling is een maat voor de levensenergie in of de levenskracht van een product.  
Deze levenskracht of vitaliteit van een product wordt uitgedrukt in de eenheid Bovis. 
Natuurkundig uitgedrukt is de Boviswaarde de biofysische energie-inhoud van een product. 
Doordat de heer Bovis van elk voedingsmiddel in de tijd (vanaf de oogst tot aan bederf) had 
gemeten wat het bijbehorende vitaliteitsverloop was, kon hij bij aanvoer van nieuwe oogst van 
groenten en fruit met zijn meting direct bepalen hoe lang deze voeding nog te bewaren cq. te 
gebruiken was.  
In het boek Radiations des Aliments laat André Simoneton, de opvolger van de heer Bovis, 
daar tal van figuren van zien. Zie Literatuur [1].  

 
Hiernaast ziet u daar een voorbeeld van. 

De heer Bovis onderscheidde superieure 
voedingsmiddelen, die met de hoogste 
Boviswaarden, voedingsmiddelen die nog 
wel enige ondersteuning gaven, inferieure 
voedingsmiddelen en tenslotte dode 
voedingsmiddelen. 

Voor champignons kon hij 6 dagen de 
uitstraling meten, van wortelen tot wel 5 
maanden. Zie figuur 1. 

 
 

Figuur 2: Verloop Boviswaarde voor champignons en voor wortelen 

In het genoemde boek worden ook metingen gerapporteerd van mineraal water, waarvan de 
monsters zijn genomen direct bij de bron. De negentien verschillende bronwaters gemeld op 
bladzijde 151 van dat boek variëren in vitaliteit van 8.000 tot 18.000 Bovis. 

Dit vakgebied van het waarnemen en meten van de levensenergie wordt radiësthesie 
genoemd, letterlijk betekent dat “het voelen, het waarnemen van straling”. Zie hiervoor ook 
Literatuur [2].  
Alle producten hebben een bepaalde uitstraling. Dus ook de grond, het gras, het kuilvoer, de 
krachtbrokken, het water, de melk, de kaas en de koeienmest.  

Naast het meten van de Boviswaarde kunnen met behulp van de radiësthesie ook andere 
nuttige parameters van producten worden gemeten, zoals: 

 de Negatieve Informatie in het product; dit is een verzamel parameter van alle niet 
positieve stoffen of informatie daarvan. Het geeft de mate van onzuiverheid van de stof 
aan. Hoe hoger de Negatieve Informatie, hoe meer de stofwisseling negatief wordt 
beïnvloed. 
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De Boviswaarde wordt gemeten op de schaal van Bovis. Hiervoor geldt dat naarmate deze 
hoger is, het product gezonder en vitaler is.  

Veelal wordt op internet de volgende karakterisering voor Boviswaarden aangehouden als het 
om voedsel voor de mens gaat (zie ook Literatuur [3]): 

Boviswaarde van voedsel voor mensen Voedsel kwaliteit 

                             <  3.000 Ziekmakend 

3.000   -   6.500 Niet gezond 

6.500  -   7.000 Neutraal 

7.000  -  15.000 Gezond 

                           >  15.000 Zeer gezond 
 
Tabel 1: karakterisering Boviswaarden 

De Negatieve Informatie wordt gemeten op een relatieve schaal van 0 tot 10. Hiervoor geldt 
hoe dichter de waarde bij de 0 ligt, hoe beter. 

De Negatieve Informatie in een product geeft een indicatie aan in hoeverre 
stofwisselingsprocessen verstoord kunnen worden. Radiësthetisch is de volgende 
karakterisering bepaald: 

Voor koeien Voor mensen Voedingsmiddelen 

neg. informatie ≤ 2,5 
 

neg. informatie ≤ 1,25 Neutraal voor stofwisseling 

neg. informatie  > 2,5 neg. informatie  > 1,25 Negatieve invloed op de 
stofwisseling 

Tabel 2: karakterisering van de parameter ‘Negatieve Informatie’ 
 
Daarnaast zijn in de bijgevoegde tabellen van bijlage 3 nog meer meetresultaten opgenomen. 
Deze metingen worden uitgedrukt op een relatieve schaal van 0 tot 10. Dit zijn de: 

 parameter “Goed voor de gezondheid (gvdg) van” hoe gezond is het product voor 
mens, dier of plant; hoe dichter deze parameter bij de 10, hoe gezonder/vitaler/beter. 

 voor de grasmat is ook de grootheid “Kosmische Instroom” gemeten. Deze grootheid 
geeft aan hoeveel kosmische energie uitgedrukt in Bovis de grasmat bereikt. Hiervoor 
geldt ook hoe hoger, hoe vitaler/gezonder/beter. 

Deze parameters zijn voor de meeste melkveehouders nog relatief onbekende grootheden.  

Toch zijn er ook melkveehouders die vertrouwd zijn met adviseurs die werken met de 
wichelroede, de pendel of de biotensor of die hier zelf mee werken. Zij benutten dit vakgebied 
van de radiësthesie om aanvullende informatie te krijgen over hoe gezond hun producten of 
dieren zijn of zijn in staat om zelf te beoordelen in hoeverre een aangeprezen product hun 
kringloop vitaler maakt.  

Nota Bene: de metingen in dit rapport zijn dus geen metingen aan de inhoudsstoffen (de 
massa M) van een product maar aan de energetische (E) en informatie-technische uitstraling 
(I) van een product. Steeds meer wetenschappelijke publicaties spreken van een drieslag van 
Massa + Energie + Informatie, kortweg MEI. Zie ook literatuur [4].  
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3.     MEETRESULTATEN 

3.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk worden de meetresultaten gepresenteerd.  

De metingen worden vergeleken met de monsters van zes andere melkveebedrijven. De 
kenmerken van deze bedrijven staan samengevat in tabel 3: 
 

 Type melkveehouderij              Locatie Wijze van bemesten Aantal 
koeien  

A Gangbaar            onbeweid          (Ov) Zodenbemesting 50 m3/ha in twee/drie giften 200 
B Gangbaar            beweid               (Ov) Zodenbemesting 50 m3/ha in twee/drie giften 160 
C Gangbaar            beweid               (Ov) Sleepvoetbemesting 50 m3/ha in twee of drie 

giften 
70 

D Biologisch            beweid 
Erik en Rianne Valk     Broekland (Ov) 

bovengrondse bemesting van drijfmest  
15 m3/ha in één gift 

100 

E Biologisch             beweid 
Foppe, Baukje en Gjalt Nijboer     
                                    Boelenslaan (Fr) 

bovengrondse bemesting van drijfmest;  
35 m3/ha in twee of drie giften 

70 

F Biologisch plus     beweid 
Jan Dirk, Irene en Peter van de Voort 
                                        Lunteren (Gld) 

bovengrondse bemesting van één gift vaste 
stromest in de winter van 9 m3/ha 

90 

 
Tabel 3: Typering van de zes melkveehouderijen in het genoemde artikel 

In de figuren en overzichtstabellen in dit rapport wordt de melkveehouderij van Gjalt 
Tjeerdsma met de letter G aangegeven. Gjalt heeft ongeveer 60 melkkoeien en bemest 
bovengronds. Zijn koeien zijn onder andere gebaseerd op het ras Montbeliarde. 

De gemiddelde meetwaarden van de energetische metingen staan genoteerd en afgebeeld in 
bijlage 1 en 2. In dit hoofdstuk staan deze waarden grafisch weergegeven.  

3.2 Energetische kwaliteit van de grond en het voer   
Op zes weilanden zijn grondmonsters genomen van de toplaag (0-15 cm), de middenlaag (25-
35 cm) en de diepere laag (45-50 cm).  
Net als bij de andere zes onderzochte melkveebedrijven in het artikel zijn de waarden van alle 
monsters per diepte gemiddeld per monstersoort. Van de grond zijn hier net als in het artikel 
alleen de meetgegevens afgebeeld van de toplaag en de diepere laag. 
 
Uit de figuren 2 en 3 blijkt dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en 
de wijze van bemesten een groot effect heeft op de kwaliteit van de bodem en het gras. 
Melkveehouders A en B werken met gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en doen aan 
zodenbemesting. En daar zijn de Boviswaarden het laagst en de Negatieve Informatie het 
hoogste. Melkveehouder C bevindt zich in het tussengebied, die zou wel willen overstappen 
naar biologisch boeren, hij gebruikt al een hele tijd heel weinig beschermingsmiddelen en 
kunstmest en doet aan sleepbemesting. De biologische melkveehouders D tot en met G doen 
aan bovengrondse bemesting en die laten een veel gezondere balans in hoge Boviswaarden en 
lage Negatieve Informatie zien van de grond, het gras en het kuilvoer. 
 
Uit de metingen blijkt dat melkveebedrijf G een goede energetisch kwaliteit van de 
grond en het voer heeft. Het zit bij de besten van de biologische melkveehouders. 
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Het krachtvoer van G bestaat uit een mengsel van granen. De granencombinatie van 
melkveehouder F heeft een nog hogere Boviswaarde (14.300) en een nog lagere waarde van 
de Negatieve Informatie (0,46). Deze melkveehouder noemt dit geen krachtvoer vandaar dat 
zijn waarden niet in de grafieken zijn opgenomen. Het hoofdbestanddeel van de brokken van 
de overige melkveehouders is gras. 
 
 

 
 
Figuur 2: Boviswaarden grond, gras, kuilvoer en krachtvoer 
              A tot en met F de melkveebedrijven zoals getoond in tabel 3 op bladzijde 5 
              G is het melkveebedrijf van Gjalt Tjeerdsma 
 
 

 
 
Figuur 3: Negatieve Informatie grond, gras, kuilvoer en krachtvoer 
              A tot en met F de melkveebedrijven zoals getoond in tabel 3 op bladzijde 5 
              G is het melkveebedrijf van Gjalt Tjeerdsma 
 
Als per element de hoogste kwaliteit wordt aangeduid met 1 en de laagste kwaliteit met 7 dan 
toont zich de volgende rangschikking. Gemiddeld score melkveehouderij G is 2 à 2,5 vanaf de 
top. 
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Ranking G Grond  
45-50 cm 

Grond 
 0-15 cm 

Gras Kuilvoer Krachtvoer 

Boviswaarde 3 2 2 3 1 (of 2) 
Negatieve informatie 3 1 3 2 1 (of 2) 
 
Tabel 4: Rangschikking grond- en voerkwaliteit voor melkveebedrijf G 

3.3 Energetische kwaliteit water en melk   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 4: Boviswaarden van water en melk 
              A tot en met F de melkveebedrijven zoals getoond in tabel 3 op bladzijde 5 
              G is het melkveebedrijf van Gjalt Tjeerdsma 
 

 
 
Figuur 5: Negatieve Informatie water en melk 
              A tot en met F de melkveebedrijven zoals getoond in tabel 3 op bladzijde 5 
              G is het melkveebedrijf van Gjalt Tjeerdsma 
 
Als per element de hoogste kwaliteit wordt aangeduid met 1 en de laagste kwaliteit met 7 dan 
toont zich de volgende rangschikking voor drinkwater en MELK: 
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Ranking G Drinkwater stal 

melkkoeien 
Drinkwater 

weide 
MELK 

Boviswaarde 3/4  4 2 
Negatieve informatie 5 5 2 
 
Tabel 5: Rangschikking water en melk voor melkveebedrijf G 
 
Het drinkwater voor de melkkoeien behoeft verbetering. Het oppervlaktewater dat 
gebruikt wordt als drinkwater op de koeienweides heeft nog wel een redelijke Boviswaarde 
(waarschijnlijk mede veroorzaakt door een voorafgaand nachtelijke regenbui), maar de 
Negatieve Informatie is ongunstig hoog. Dit wordt veroorzaakt door verontreiniging van het 
water van het Koningsdiep. Dit water is verontreinigd door uitspoeling van gewasbescher-
mingsmiddelen, antibiotica en kunstmest van de landbouw, overstorten en lozingen van 
huishoudens. Het Koningsdiep heeft een lengte van circa 20 km en voert het overtollige water 
af van een gebied van 600 km2. 
 
Uit bijlage 3 blijkt dat het drinkwater voor de kalveren in de stal wel een hele goede kwaliteit 
heeft. Hiervoor is drinkwater van Vitens gebruikt waarbij de waterleiding is voorzien van een 
watervitalisatiesticker van Vortex Vitalis. De Boviswaarde van het drinkwater voor de kalveren 
bedraagt 39.300 en de Negatieve Informatie bedraagt 0,34. 
Inmiddels is ook zo’n watervitalisatiesticker aangebracht op de hoofdleiding van het bronwater 
in de stal van melkveehouder G. Dit zal naar verwachting leiden tot een verdere verbetering 
van de energetische kwaliteit van de melk en de mest. 
 
De energetische melkkwaliteit van melkveehouder G is erg goed. Op de tweede plek na 
melkveehouder F (maatschap Van der Voort uit Lunteren die de beroemde Remeker kaas op 
hun boerderij maken). Overigens had melkveehouder F ten tijde van de meting een combinatie 
van drie vitaliserende elementen op het drinkwater staan dat naar de stal werd vervoerd. Dit 
leidde aldaar tot een Boviswaarde van 29.600 en een Negatieve Informatie van 1,50. 
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3.4 Energetische kwaliteit van mest 
 

 
Figuur 6: Boviswaarden van de mest 
              A tot en met F de melkveebedrijven zoals getoond in tabel 3 op bladzijde 5 
              G is het melkveebedrijf van Gjalt Tjeerdsma 
 

 
 
  Figuur 7: Negatieve Informatie van de mest 
              A tot en met F de melkveebedrijven zoals getoond in tabel 3 op bladzijde 5 
              G is het melkveebedrijf van Gjalt Tjeerdsma 
 
De mestkwaliteit vergeleken met de andere melkveehouders laat het volgende positieve 
resultaat zien voor melkveebedrijf G:: 
 
Ranking G Rectale mest mestflat drijfmest 
Boviswaarde 2 2 2 
Negatieve informatie 1 1 3 
 
Tabel 6: Rangschikking mest voor melkveebedrijf G  
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3.5 Energetische kwaliteit overige metingen  
Meting aan het water van het Koningsdiep ter plaatse van de stuw en de naastliggende vistrap.  
 

 
Figuur 8: Stuw Koningsdiep met aan de rechterzijde een “meanderende stroom” als vistrap om  
             de stuw heen. Rechter foto genomen vanaf de stuw met een deel van de vistrap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9: Gjalt heeft zojuist een watermonster genomen in de uitstroom van de vistrap 
 
Het water in het Koningsdiep is op twee plaatsen bemonsterd: één monster is genomen in de 
hoofdstroom vlak voordat het water over de stuw valt. Het andere monster bij de uitstroom 
van de vistrap. De energetische waterkwaliteit van beide monsters staat in tabel 7. 
 
 hoofdstroom Meanderende 

vistrap 
Boviswaarde 5.460 7.360 
Kiemkracht van het water 5,32 6,08 
Goed voor de gezondheid  
van de koe 

 
6,35 

 
7,35 

Negatieve Informatie 9,24 8,93 
 
Tabel 7: Energetische waterkwaliteit Koningsdiep 
 
Uit deze meting blijkt duidelijk het vitaliserende effect van de meanderende vistrap. De 
Boviswaarde stijgt van 5.460 naar 7.360. En ook de overige parameters worden beter. De 
Negatieve Informatie blijft vervelend hoog. Dit is in veel oppervlaktewater het geval. 
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Kosmische instroom 
Vanuit de kosmos stroomt energie naar de aarde. Deze energie is ook in Bovis uit te drukken. 
Uit de detailmetingen blijkt het volgende: 
  

 in een leeg (op dat moment geen koeien in de wei) weideveld blijkt de kosmische 
instroom normaal iets hoger te zijn dan de Boviswaarde van het gras; dit kan tot 10% 
hoger zijn. Gemeten kosmische instroom in de weilanden zonder koeien varieert van 
9.800 tot 11.080. 

 op een paadje waar de koeien altijd lopen, blijkt de Boviswaarde 1.100 Bovis hoger te 
zijn dan enkele meters naast dat paadje; 

 de kosmische instroom ter plaatse van de pinken is 12.000, dit is ruim 17% hoger dan 
de gemiddelde Boviswaarde van gras in die weide; 

 de kosmische instroom in de weide ter plaatse van de melkkoeien bedraagt 13.900 
Bovis; dit is 24 % hoger dan in dat zelfde veld aan een zijde waar geen koeien staan, 
daar blijkt de Boviswaarde van de instroom namelijk 11.200 te zijn.  

 
Op basis hiervan kunnen we de hypothese formuleren dat als koeien in een weide aanwezig 
zijn (met hun hoornen als antennes), er hier ter plaatse sprake is van een toename van de 
kosmische instroom door toedoen van de aanwezigheid van de koeien. 
 
Tijdens twee metingen op een lege weide naast Harinxmastate werden nog aanzienlijk hogere 
kosmische instroomwaarden gemeten, nl. 18.600 en 18.960 Bovis. Dit zijn waarden die ook op  
leylijnen worden gemeten. Ter plekke is niet getoetst of dit inderdaad het gevolg was van de 
aanwezigheid van ley-energie. Overigens had het gras op deze beide plaatsen ook duidelijke 
hogere Boviswaarden, namelijk 11.820 en 13.410.  
 
Kaas 
Gjalt heeft ook een stuk kaas (gemaakt van zijn melk) als monster aangeboden om te meten. 
De Boviswaarde was 20.000. Negatieve Informatie 0,41 en Goed voor de Gezondheid van de 
mens 8,83. Dat is een uitstekende kwaliteit voor kaas.  
Ter vergelijking: de jong belegen kaas van de Spar heeft een Bovis-waarde van 4.200 en de 
extra belegen Aldi kaas heeft een Boviswaarde van 9.400. Deze kazen hadden een Negatieve 
Informatie van respectievelijk 5,2 en 3,8.  
 
De hoogste energetische waarden aan kazen die ik tot nu toe heb gemeten zijn de 
Remekerkazen van melkveehouder F van de maatschap Van de Voort. Deze hadden hogere 
waarden naarmate zij langer onder geconditioneerde omstandigheden waren opgeslagen.  
De Boviswaarden varieerden van 38.200 (Pril), 39.500 (Rijp), 40.100 (Olde) tot 40.600 
(Pracht). Deze Remekerkaas is een topkwaliteit kaas, die al diverse keren is onderscheiden. 
 
Komkommer en druiven 
Naast het huis aan de overzijde van de oprit, staat een overdekte kas waar een komkommer-
plant en een druif staan te groeien. Ook de kwaliteit van de vruchten van deze planten zijn 
zeer goed te noemen. Zie tabel 8. Beide hebben een Boviswaarde hoger dan 20.000 en een 
extreem lage Negatieve Informatie. 
 
 Komkommer druif 
Boviswaarde 22.900 23.500 
Negatieve Informatie 0,18 0,19 
Goed voor de gezondheid van de mens 9,70 8,85 
 
Tabel 8: Energetische kwaliteit van komkommer en druif in de kas van Gjalt 
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4.  CONCLUSIES 

4.1 Samenvatting 
In augustus 2018 zijn door Frank Silvis van Vortex Vitalis energetische metingen verricht aan 
monsters in de kringloop van het biologische melkveebedrijf “Rûn libben en grûn” van Gjalt 
Tjeerdsma in Lippenhuizen. 

Dit rapport geeft een overzicht van de gemeten energetische kwaliteit en een uitleg bij de 
gebruikte meetmethode.  

De metingen zijn vergeleken met de meetwaarden van zes andere melkveehouderijen, waar-
van drie conventioneel boeren en drie biologische. Zie hiervoor het artikel dat als bijlage 5 bij 
dit rapport is gevoegd. Voor een karakterisering van de andere zes melkveehouders zie tabel 3 
op bladzijde 5.  

In de bijlagen 1 en 2 staan de belangrijkste gemeten grootheden, te weten de Boviswaarde 
(als maat voor de vitaliteit, de levensenergie in een product) en de Negatieve Informatie (als 
maat voor de vervuiling van het product, waardoor de stofwisseling negatief beïnvloed wordt) 
voor de hele kringloop van de zes melkveehouderijen (A tot en met F) en de melkveehouderij 
(G) van Gjalt op een rij.  

Uit de metingen van de energetische kwaliteit van monsters uit de kringloop van het 
biologische melkveebedrijf “Rûn libben en grûn” van Gjalt Tjeerdsma blijkt, dat : 

 de kwaliteit van grond, gras, kuilvoer en krachtvoer goed is; 
 de drinkwaterkwaliteit in de weide en de koeienstal verbetering behoeft  

(vooral in de weide vanwege de verontreiniging van het water van het Koningsdiep); 
 de eindproducten melk en kaas een uitstekende kwaliteit hebben; 
 ook de mest heeft een zeer goede kwaliteit. 

4.2 Tot slot  
Tussen 2014 en 2017 is er door de landbouwingenieurs Marijke Kuipers van Gaia Sira en Henk 
Kieft (www.gaiacampus.com) een cursus kwantum landbouw gegeven. Elk cursusjaar bestond 
uit tien bijeenkomsten over uiteenlopende technieken die inzicht gaven in fundamentele 
vernieuwingen in landbouwtechnieken. Daarbij werd verder gekeken dan alleen naar 
oplossingen op het gebied van de materie. Er werd ook gekeken naar potentiële oplossingen 
met behulp van energetische en elektromagnetische invloeden en naar zaken als het gebruik 
van intentie en aandacht van de land- en tuinbouwer en zelfs naar het bewustzijn van waaruit 
wordt gewerkt met dier, plant en bodem. 

De kwantumbenadering biedt grote toegevoegde waarde, ook voor nieuwe inzichten in de 
processen in de natuur. Hans Peter Dürr (Zie hiervoor Literatuur [5]) beschrijft kernpunten van 
de kwantumfysica die voor toepassing in land- en tuinbouw van belang kunnen zijn: materie 
zoals wij die kennen is namelijk gebouwd op energetische trillingspatronen en op informatie. 
Deze in-form-atie kan groeiprocessen bijsturen en vormgeven. De vormgever van materie is 
dus niet energie, maar informatie.  

En dan komt de volgende grote stap: de mens kan zelf “in contact treden” met de Natuur, door 
het eigen bewustzijn af te stemmen op de informatie in het kwantumveld. Dit biedt ongekende 
mogelijkheden om tot nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen te komen in de vorm van co-
creatie. 
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De verschillende benaderingen om de landbouw en veeteelt te verrijken komen ook tot uiting 
in één van de plaatjes uit deze kwantum landbouw cursus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Landbouw en veeteelt verrijken met nieuwe technieken 

Deze holistische benadering vinden we ook terug in de complementaire geneeskunde.  
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de mens een fysiek lichaam heeft (Deeltjes), een 
emotioneel lichaam heeft (Energie), een mentaal lichaam heeft (Informatie) en een spiritueel 
lichaam (verbonden met de Schepping).  

Er is dus nog genoeg ruimte beschikbaar voor verdere verdieping, ontwikkeling en verrijking in 
de melkveehouderij. 
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Bijlage 1 Boviswaarden van de monsters van zeven melkveebedrijven 
 
 



 

Pagina 15 

Bijlage 2 Negatieve Informatie van de monsters van zeven 
               melkveebedrijven  
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Bijlage 3: Vitaliteitswaarden “Rûn libben en grûn” aug. 2018 
Vitaliteitsmetingen boerderij Gjalt Tjeerdsma op 22, 24 en 28 augustus 2018 

22 aug 
op basis van drie 
monsters 

Veld 1 
grond 

0 – 15 cm 

Veld 1 
grond 

25-35 cm 

Veld 1 
grond 

45-50 cm 

 

Bovis 10.300 10.600 10.120  
Welbevinden van de 
grond 

8,95 8,96 8,88  

Negatieve Informatie 0,67 0,65 0,64  
Kosmische instroom     
 

22 aug Veld 1 
gras   1e 

monsterplek 

Veld 1 
gras 

2e plek 

Veld 1 
gras 

3e plek 

 

Bovis 10.600 10.410 10.730  
Goed voor de gezond-
heid van de koe 

8,40 8,70 8,80  

Negatieve Informatie 0,89 0,90 0,86  
Kosmische instroom 10.440 10.800 11.080  
 

 

22 aug 
op basis van drie 
monsters 

Veld 2 
grond 

0 – 15 cm 

Veld 2 
grond 

25-35 cm 

Veld 2 
grond 

45-50 cm 

 

Bovis 9.400 9.390 9.300  
Welbevinden van de 
grond 

8,28 8,28 8,24  

Negatieve Informatie 0,81 0,78 0,79  
Kosmische instroom     
 

22 aug Veld 2 
gras    

1e monsterplek 

Veld 2 
gras 

2e plek 

Veld 2 
gras 

3e plek 

Kosmische 
instroom op 

looppad koeien 
Bovis 9.600 10.000 9.800 naast 3e plek 
Goed voor de gezond-
heid van de koe 

7,90 8,14 8,38  

Negatieve Informatie 1,08 0,95 0,80  
Kosmische instroom 9.900 9.800 10.000 10.900 
 

22 aug 
op basis van drie 
monsters 

Veld bij de 
stuw grond 
0 – 15 cm 

Veld bij de stuw 
grond 

25-35 cm 

Veld bij de stuw 
grond 

45-50 cm 

 

Bovis 9.810 9.500 9.920  
Gvdg van het gras 8,98 8,88 8,47  
Negatieve Informatie 0,40 0,38 0,40  
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22 aug Veld bij de 
stuw gras   1e 
monsterplek 

Veld bij de stuw 
gras 

2e plek 

Veld bij de stuw 
gras 

3e plek 

 

Bovis 10.080 10.480 10.820  
Goed voor de gezond-
heid van de koe 

8,99 8,95 9,00  

Negatieve Informatie 0,45 0,43 0,46  
Kosmische instroom     
 

NIEUWBEHEERSLAND 
obv 1 grondmonster 

Grond 
Diepte 0-15 cm 

Grond 
diepte 25-35 cm 

Grond 
diepte 45-50 cm 

Gras 

Bovis 9.780 9.290 9.160 10.360 
Goed voor de gezond-
heid van het gras 

8,84 8,47 8,16 Gvdg van de koe 
9,0 

Negatieve Informatie 0,84 0,80 0,86 0,85 
     
 

Harinxmastaete 
obv 2 monsters 

Grond 
 0-15 cm 

Grond 
25-35 cm 

Grond 
45-50 cm 

Gras 
1e plek 

Gras 
2e plek 

Bovis 10.050 9.290 9.160 11.820 13.410 
Goed voor de gezond-
heid van het gras 
van de koe 

8,93 8,47 8,16  
 

9,41 

 
 

9,48 
Negatieve Informatie 0,35 0,80 0,86 0,32 0,30 
    18.600 18.960 
 
 

OUDBEHEERSLAND 
obv 1 monster 

Grond 
Diepte 0-15 cm 

Grond 
diepte 25-35 cm 

Grond 
diepte 45-50 cm 

Gras 

Bovis 9.040 9.020 9.320 10.360 
Goed voor de gezond-
heid van het gras 

8,04 7,99 8,30 Gvdg van de koe 
9,0 

Negatieve Informatie 0,46 0,48 0,51 0,85 
     
 
 

 Kuilvoer 
1e snede 2018 

Kuilvoer 
2e snede 2018 

Kuilvoer 
Beetsterzwaag  

1e snede 

 

Bovis 10.020 9.400 9.900  
Goed voor de gezond-
heid van de koe 

9,0 8,33 8,28  

Negatieve Informatie 0,78 0,89 0,76  
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 Hooi 
1e snede met 

pitrus 

Hooi 
kalveren 

Brok 
lucenne 

biologisch 

Brok 
gemengde 

granen 
Bovis 9.370 9.500 12.070 10.900 
Goed voor de gezond-
heid van de koe 

 
5,4 

 
7,92 

 
9,02 

 
8,19 

Negatieve Informatie 1,98 0,98 0,42 0,93 
     
 

 

 Gecomposteerd 
maaisel van 

derden 

 Komkommer 
eigen kweek  

in kas 

Druiven 
eigen kweek 

in kas 
Bovis 8.930  22.900 23.500 
Goed voor de gezond-
heid van het gras 

Gvdg van gras 
7,02 

 Gvdg vd mens 
9,70 

Gvdg vd mens 
8,85 

Negatieve Informatie 1,52  0,18 0,19 
     
 

 

 Water 
drinkwater 

kalveren 

Water 
bak in weide 

Water 
uit slootje met 
neusbediener 

Water 
uit bron in stal 

Bovis 39.300 7.370 8.300 9.380 
Goed voor de gezond-
heid van de koe 

 
9,54 

Kk   7,11 
7,18 

Kk 7,4 
7,69 

 
7,10 

Negatieve Informatie 0,34 3,62 3,98 1,40 
     
 

 

 Melk Kaas Koningsdiep 
water in beek 
hoofdstroom 

Koningsdiep 
water beek 

na meanderen  
in vistrap 

Bovis 20.000 19.420 5.460 7.360 
Goed voor de gezond-
heid van de mens 

 
8,83 

 
8,94 

Kiemkracht 5,32 
gvdgvdkoe 6,35 

Kiemkracht 6,08 
gvdgvdkoe 7,35 

Negatieve Informatie 0,41 0,42 9,24 8,93 
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 Mestzak 
uitloop 

Drijfmest 
kalveren 

Drijfmest  
koeien 

Mest 
rectaal 
koeien 

Bovis 5.040 30.100 14.400 17.430 
Goed voor de gezond-
heid van het gras 

 
6,00 

 
9,31 

 
8,96 

 
9,36 

Negatieve Informatie 1,68 0,33 0,80 0,24 
     
 

 

 Mestflat 1 
pinken 

Mestflat 2 
pinken 

Mestflat 3 
pinken 

Rectale mest 
pink 

Bovis 14.100 14.300 14.340 15.430 
Goed voor de gezond-
heid van het gras 

 
9,34 

 
9,32 

 
9,30 

 
9,41 

Negatieve Informatie 0,36 0,33 0,31 0,23 
de kosmische Instroom ter Plaatse van de  Pinken is 12.000 

 

 

28 aug Mestflat 
rectale mest 

melkkoe 1 

Mestflat 
rectaal 

melkkoe 2 

Mestflat 
rectaal 

melkkoe 3 

Mestflat 
5 dagen oud 

Bovis 20.000 20.940 21.600 18.900 
Goed voor de gezond-
heid van het gras 

8,94 8,97 9,13 8,86 

Negatieve Informatie 0,32 0,34 0,32 0,56 
     
Kosmische instroom Zonder koeien 11.200 Met koeien 13.900 
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Bijlage 5: Vitaliteit in de kringloop van de melkveehouderij 
Een aanvulling op de kringloop-efficiëntie. 
Een artikel van Frank Silvis en Henk Kieft, Spiegelbeeld, februari 2018 

 


