
       DAG VAN DE FENOMENOLOGIE                                 

     Zondag 23 april, 10.00 uur -16.30 uur 

       Stadsboerderij Almere 

 

         

  “Mensen en natuur samen” 

 

Welkom bij de derde ‘Dag van de Fenomenologie’ !                           
 Ruimte, weidse lucht, water en de jonge Flevoaarde  

inspireren om met fenomenologisch 
 waarnemen aan de slag te gaan.   

Nieuwe mensen en oude feno-vrienden  
feestelijk bijeen: Mensen en natuur samen. 

 
 

 
Prof. Edith Lammerts van Bueren: 

“Van wilde plant tot cultuurplant, fenomenologisch    
kijken naar het wezen van voedings-gewassen”. 

Practicum in werkgroepen rond één keuze-thema. 
(NB-Alleen werkgroep 5 en 6 behandelen  

‘s ochtends en ‘s middags een verschillend thema) 
Tot besluit Wolter Bos over de betekenis, 

die fenomenologie hebben kan, juist in onze tijd. 
 

 



 

 

                                                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stadsboerderij Almere, Kemphaanpad 14, Almere | 10.00 – 16.30 uur, inloop 9.45 uur | €48,- incl koffie, thee, soep. 

Aanmelden: Mail je naam, tel. nummer, woonplaats en “Fenodag” naar fenocursus@gmail.com en je ontvangt bericht. 

Stort €48,- op rek.nr NL37ASNB8830912409 t.n.v. W. Bos Amsterdam, ovv “Fenodag” en je plek is gereserveerd. [Studenten 

kunnen korting vragen] Tot ziens in april! Wolter Bos, Antoon van Hooft, Sander van Hesteren, Silfriede Bos. 

Programma: 
09.40-10.00    Inloop met koffie; werkgroep kiezen.  

10.00 - 10.15  
10.15 - 11.15    

Opening van de dag  
Inleiding Edith Lammerts-van Bueren: 
”Van wilde plant tot cultuurplant, 
fenomenologisch  kijken naar het 
wezen van de voedings-gewassen”.  

 

11.15 - 12.45   Fenomenologisch onderzoek in  
werkgroepen 

 

   
12.45 - 13.45  Lunchpauze met soep.  

Lunchbrood graag zelf meebrengen. 
  

 

13.45- 15.15  Fenomenologisch onderzoek in  
werkgroepen (voortzetting)   

 

15.15-15.30   Theepauze  

15.30-16.00   
 
16.00-16.15  

(Plenair) Wolter Bos: ‘Waarom 
fenomenologie in de huidige tijd’ 
Afsluiting 
  

 

 

      Werkgroepen: 
1. Planten van de biodynamische preparaten, met Tom Saat.  
Kwaliteiten van brandnetel en paardenbloem. Wat brengen deze 
preparaten aan het BD- bedrijf? We graven ze ook op uit de grond.  

2. Het element water, met Paul van Dijk.  
Water, drager van het leven, ongelooflijk sensibel voor invloeden 
van buiten: maar wat vertelt het over zichzelf?  

3. Vogels kijken in de polder, met Sander van Hesteren. 
Vogels in hun omgeving- hoe bewegen ze zich door de ruimte en 
wat doet dat met onze beleving van het landschap? 
4. Schilderen - het raadsel van de kleur, met Wil Uitgeest. 
Door experimenten en zelf schilderen ervaren we kleuren als 
veelzijdig, steeds anders en toch zichzelf gelijk. Tegenstrijdig? 
5A. (ochtend) - Kijken naar koeien, met Tineke van den Berg.  
Fenomenen in de stal - wat ervaren we als we helemaal bij de koe 
zijn? Samen op weg om onze verbinding met dit dier te versterken.   
5B (middag) - Metamorfose bij voedingsplanten, met Edith 
Lammerts van  Bueren - Broccoli, boerenkool, spruitjes –  
Wat schuilt achter alle varianten… kun je zoiets als het ‘wezen van 
de kool’ ontmoeten? 

6A (ochtend) - Kijken in de bodem, met Coen ter Berg.      
Wat vertelt de bodem als je graaft en erin kijkt? Hoe ervaren we 
het leven daarin? Hoe antwoordt de plant op deze grond ? 

6B. (middag) – Feno-scheikunde met Antoon van Hooft. 
Experimenten met alledaagse voedingsstoffen: eye-openers voor 
de wereldprocessen die daarin schuilen. 
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