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Het is feest buiten: het spruit aan de bomen en groent in de wei! De koeien zijn weer buiten en dat geeft een blij gevoel.
Zo boven zo beneden, zo buiten zo binnen; ook bij ons is vernieuwing en naar buiten treden aan de orde, met een
prachtig symposium in Baarn op 18 april, waarmee we aan de buitenwereld laten zien waar we voor staan: “Licht op
Landbouw” en “Koersen op Kringlopen”. We hopen dat jullie zelf en ook veel beleids-mensen komen.
Op het eind van die middag van 18 april kunnen de beroepsleden in de ALV een vernieuwd en uitgebreider bestuur kiezen,
dat de verschillende werkgroepen, platforms en projecten, zoals het gilde melkveehouders en Gezonde Gronden, beter
vertegenwoordigt. Meer daarover in een aparte mail.
Verder is er in deze nieuwsbrief veel interessant nieuws over samenwerking met andere organisaties, en zijn er mooie
bijeenkomsten en workshops in het vooruitzicht, dus lees snel verder.
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NVLV nieuws

Op zaterdag 18 april organiseert het NVLV in kasteel Groeneveld in Baarn een groot symposium voor haar leden en
voor buitenstaanders, genaamd “Licht op landbouw”. In diverse lezingen en workshops zal worden ingegaan op het
belang van het herstel van natuurlijke kringlopen voor vitale voeding en gezondheid. Het symposium wordt georganiseerd
om het 1-jarige bestaan van het NVLV als vereniging te vieren, en dient ook ter presentatie van het NVLV naar de
buitenwereld. Maar vooral is het natuurlijk voor iedereen een zeer interessante dag om bij te wonen!
Kijk voor het volledige programma op www.netwerkvlv.nl onder ‘actuele agenda’ of download het direct via deze link:
www.netwerkvlv.nl/downloads/Symposium_Licht_op_Landbouw.pdf. Aanmelden kan nog t/m zondag 12 april. De kosten
(all in) voor deelname aan het symposium zijn €130,- voor niet-leden, €80,- voor gewoon leden (vrienden) en €40,- voor
beroepsleden (partners).

Jelleke de Nooy verruilt m.i.v. 1 april 2009 haar coördinator-functie voor een betaalde baan, drie dagen per week als
senior projectleider landelijk gebied bij een adviesbureau. Daarnaast is ze als partner/beroepslid nog 1,5 dag per week
actief in de Allianth, het inspiratie & kenniscentrum voor bewust en duurzaam leven in Wageningen, van waaruit ze ook de
Netwerk-academie zal gaan trekken zodra daar de fondsen voor komen. Ze blijft gelukkig wel beschikbaar voor het
Netwerk als (kandidaat) bestuurslid, maar heeft daar nog maar beperkt tijd voor.
We gaan er van uit dat een aantal van de coördinatie-taken opgepakt zullen worden door beroepsleden, leden en andere
vrijwilligers en deels door nieuwe bestuursleden. Zodra er meer financiële armslag is kan Arjan Roos (administratie,
secretariaat) ook wat meer doen.
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Eind maart is in een verkennend gesprek van Jelleke als coördinator NVLV met het bestuur van de BD-vereniging het
idee geopperd dat de BD-vereniging en het Netwerk VLV in afzienbare tijd zouden kunnen samengaan / fuseren. Om zo
gezamenlijk een steviger, zichtbaarder, vernieuwende beweging te vormen van (organisaties van) ondernemers,
adviseurs, winkeliers en onderzoekers, die vanuit een integrale benadering werken aan kennis en ervaringsuitwisseling
voor een vitale landbouw èn voeding; daarmee werkend aan een gezonde bodem en water, een gezonde aarde en
bewustwording. Het samengaan heeft voor beide verenigingen voordelen. Een verslag van het verkennende gesprek is
voor beroepsleden te lezen op de NVLV database op www.qa4a.net, in het mapje “actueel”. E.e.a. zal door het vanaf 18
april uitgebreide NVLV bestuur, en binnen de BD-vereniging nader worden verkend.

ILEIA (Initiative for Low External Input Agriculture) is een wereldwijd netwerk van organisaties, die zonder
kunstmest en zonder gentech, op natuurlijke wijze en vaak m.b.v. traditionele inzichten en ervaringskennis, land en
tuinbouw uitvoeren. In de ontwikkelingssamenwerking zijn ze wel goed bekend maar in Europa niet. Hun tijdschrift LEISAmagazine is hun belangrijkste instrument om kennis en ervaringen uit te wisselen; ook voor de partners in ons netwerk
staan daar interessante aanpakken in. Jelleke heeft met de directeur van ILEIA, Edith van Walsum, afgesproken dat we
gaan samenwerken, via een parallelle aanpak:
A) Wij worden als organisatie ‘lid’ van ILEIA; leden van ons netwerk gaan (bestaande) artikelen in het Nederlands
aanleveren (ILEIA vertaalt deze naar het Engels) t.b.v. profilering van onze integrale aanpak naar ‘coherente systemen’ in
het internationaal gelezen LEISA tijdschrift. Andersom krijgen wij ook toegang tot hun informatie; we gaan zoeken naar
een manier waarop deze artikelen in het Nederlands beschikbaar kunnen komen, als de samenwerking met de BDvereniging doorgaat kan hun tijdschrift ‘Dynamisch Perspectief’ daar heel goed voor dienen.
B) Willem van Weperen maakt samen met ILEIA een projectvoorstel t.b.v. samenwerking met andere, met het Netwerk
VLV vergelijkbare, organisaties in andere Europese landen (zoals Wervel in België, LEAF in Engeland, mogelijk ook
organisaties in Polen, Portugal en Italië) om een Europees LEISA-magazine te produceren als instrument voor
kennisuitwisseling voor herstel van natuurlijke kringlopen in land en tuinbouw.

Nieuws van deelnetwerken, leden & partners

Symposium Onbewerkte melk: Gezondheidseffecten en (on)mogelijkheden voor vermarkting
Het praktijknetwerk “rauwe melk” organiseert een beginsymposium voor allen die geïnteresseerd zijn in rauwe melk en de
(on)mogelijkheden voor productie en vermarkting van rauwe melk en rauwmelkse producten.
Sprekers zijn o.a. Prof. Ton Baars van de Universiteit Kassel, Frank van Boxstael van de Hogeschool Gent en
vertegenwoordigers van het Duitse Vorzugsmilchverband.
Wanneer:
Waar:

woensdag 22 april, vanaf 12.30-17.00 h.
de Oorsprong, Spanjaardsdijk 68, 7433 PX Schalkhaar, bij Deventer vlakbij de A1

Kosten voor deelname: € 10,- (excl. lunch) of € 15,- (incl. lunch).
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar R.Amons@louisbolk.nl. Gelieve bij opgave aan te
geven of u gebruik wilt maken van een lunch.
Om een indruk te krijgen over het aantal deelnemers vragen wij u om zo snel mogelijk te reageren of u interesse hebt om
te komen of dat u zeker weet dat u komt. Definitieve opgave vóór 15 april.
Organisatie: André Mulder, Jan de Wit (Louis Bolk Instituut), Lucy van de Vijver (Louis Bolk Instituut) en Roelf Havinga.
Het volledige programma van het symposium is te vinden op www.netwerkvlv.nl onder ‘actuele agenda’, of direct via deze
link: www.netwerkvlv.nl/downloads/Symposium_onbewerkte_melk_agenda.pdf.
Voor meer informatie over het symposium kunt u ook terecht bij André Mulder: info@ecoloar.nl.
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Vriendendag NVLV-Zuid
Op 23 mei 2009 gaan we met NVLV-Zuid naar Theo de Cock in Ranst in België. Theo verzorgt een energetische
wandeling in het Domein Zevenbergen. Dit houdt onder andere in :
• het waarnemen van verschillende energieën ter plaatse
• het ontdekken van krachtplaatsen (leylijnencentra)
• het voelen van de energie binnen een kring van bomen
In het Domein Zevenbergen bevinden zich ook 7 heuvels, waar we onze 7 chakra’s bewust kunnen ervaren.
De bijeenkomst duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 10.45 uur. De kosten voor deelname aan
deze dag bedragen € 25,- inclusief lunch.
Adres: Driepikkelhoeveweg 2 B2520 Ranst België (ca 10 km ten oosten van Antwerpen, net over de grens)
Er kunnen ongeveer 25 mensen mee. U kunt zich opgeven bij Riny Brugmans, Email: oriny@hetnet.nl, Tel.: 0413-420299.
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden, uiterlijk tot 13 mei 2009. (Naam, plaats, email /tel. vermelden) Op 14 mei stuur ik
de deelnemerslijst naar de mensen die zich opgegeven hebben, dan kan ieder voor zich, kijken of men met iemand kan
samenrijden.
Graag tot 23 mei 2009, voor een gezellige, inspirerende dag, met mooi weer !
De volledige aankondiging van deze dag is ook te vinden op www.netwerkvlv.nl onder ‘actuele agenda’, of direct via deze
link: www.netwerkvlv.nl/downloads/Vriendendag_NVLVZuid_23_mei_2009.pdf.

Andere interessante zaken

Nieuwsbrief Kopersporen
Kopersporen, leverancier van bronzen tuingereedschap (in lijn met het gedachtegoed van Viktor Schauberger), heeft
recent een interessante nieuwsbrief uitgegeven, met o.a de onderwerpen: "Tuin omspitten niet altijd nodig" en
"Onderzoek ziekenhuis: koper voorkomt besmetting". De nieuwsbrief is te lezen via deze link:
http://www.kopersporen.nl/website/nieuwsbriefnr1maart2009.htm.

Lezingen en workshops Michael Roads
Van 15 april t/m 7 mei is Michael Roads (schrijver, spiritueel leraar en pionier in biologische en bewuste landbouw) weer
in Nederland. Hij zal diverse lezingen, workshops en intensives geven, ook is er de mogelijkheid voor persoonlijke
counseling. Kijk voor het volledige programma op www.michaelroads.nl onder ‘agenda’. Voor NVLV leden zijn met name
de volgende activiteiten interessant:
Op 22 april in het Ericahuis in Bennekom (Gld): workshop “Bewust tuinieren, natuur en eerlijk voedsel". Zie
www.michaelroads.nl/bennekom.html voor een beschrijving, aanmelden via info@michaelroads.nl.
Op 24 april in Botanische Tuin ‘De Kruidhof’ te Buitenpost (Fr): lezing “Bewust tuinieren en de innerlijke verborgen
Wereld van de natuur”. Zie www.michaelroads.nl/buitenpost.html voor details, aanmelden via www.nanneankie.nl.

Zomerweek ‘Wat zeggen planten je?’
In juli 2009 organiseert De Boventoon een bijzondere zomerweek onder de titel: ‘Wat zeggen planten je?’. Deze vijf dagen
zijn bedoeld voor iedereen die graag in de natuur is en zich wil laten verrassen door wat de planten je kunnen vertellen in
je leven.
De zomerweek wordt gegeven op het prachtige landgoed 'De Lijster en de Vink' in Langbroek (omgeving Doorn, Utrechtse
Heuvelrug). Je leeft deze week in en met de natuur en we nodigen je uit die van binnenuit te beleven; we zoeken de
verstilling waarin we contact kunnen maken met planten vanuit ons wezen.
Kijk voor meer informatie op www.deboventoon.nl onder "workshops".
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Conferentie Urban Organism 2009
Op de conferentie ‘Urban Organism 2009’ die op 20 mei 2009 in het World Forum in Den Haag gehouden wordt zal
‘sustainability’ centraal staan. Meiny Prins zal spreken zowel vanuit haar functie als directeur van Priva, maar tevens als
zakenvrouw van het jaar 2009. Ook zal gesproken worden over de stad van de toekomst met de daarbij behorende
voedsel- en watervoorziening vanuit de directe omgeving. Over organische architectuur wordt een masterclass verzorgd
door Marius Ballieux van Architectenbureau Alberts en van Huut. De twee hoofdthema's zijn ‘The Future of Finance’ (met
een masterclass ‘Bankier in de Biechtstoel’) en ‘Building with Nature’.
Zie de website www.urbanorganism.eu voor het programma en verdere informatie. Een update van het programma is op
20 april 2009. Aanmelden kan via de website, voor de leden van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding geldt een
groepskorting van 25%.

Gezocht: samenwerking voor zorgboerderij
Beste mensen, ik zal me eerst even voorstellen;
Ik ben Maaike van der Veer en ik ben een aantal jaren werkzaam geweest in de ouderenzorg. Momenteel begeleid ik HSPers (hoog sensitieve personen).
Ik ben van plan om een zorgboerderij annex re-integratie project op te zetten. In eerste instantie is dagopvang de
bedoeling. Daartoe zoek ik een boer die mee zou willen participeren. En zijn land/boerderij beschikbaar zou willen stellen.
Belangrijk daarbij is de ecologische landbouw met de mogelijkheid tot kleinvee.
Elke reactie is welkom. Met vriendelijke groet,
Maaike van der Veer, tel. 06-33831827, e-mail: m.van.der.veer@hetnet.nl.
P.S. Ik woon zelf in Haarlem. Mijn voorkeur gaat dus in principe uit naar een boerderij in Noord Holland. Maar als er geen
geschikte boer/ boerderij in deze regio te vinden is, maakt het niet uit.

Innovatieve ondernemers gezocht die helpen Biodiversiteit te behouden
Bent u ondernemer en heeft u ideeën die helpen biodiversiteit te behouden? Dan zijn wij op zoek naar u! De minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Gerda Verburg, nodigt ondernemers uit voorstellen in te dienen voor nieuwe
producten of diensten die bijdragen aan behoud van soorten of ecosystemen, in Nederland of daarbuiten. De beste
voorstellen krijgen de kosten van een haalbaarheidsonderzoek betaald. De bedrijven met de beste
haalbaarheidsonderzoeken krijgen de kosten van het ontwikkeltraject van de innovatie betaald.
Relevante werkvelden zijn bijvoorbeeld:
- Het instandhouden, verbeteren of beschermen van ecosystemen en de specifieke soorten die daar onderdeel van maken.
- Alternatieven voor producten of diensten die schade aanrichten aan de biodiversiteit.
- De ontwikkeling van markten voor biodiversiteit en daarmee samenhangende goederen en diensten.
- Duurzaam benutting van ecosysteemdiensten die bijdraagt aan het behoud van ecosystemen.
- Bewustwording of gedragsverandering gericht op een transitie naar een duurzame economie die een positieve bijdrage
levert aan de instandhouding van de biodiversiteit.
- Het verduurzamen van de productie van en de handel in producten die ecosystemen onder druk zetten zoals hout, soja,
palmolie, biomassa en veen.
Biodiversiteit wordt beïnvloed door heel veel verschillende factoren. Er zijn dan ook heel veel verschillende invalshoeken
mogelijk om te komen tot een voorstel dat past binnen deze oproep. Schroomt u niet om een onconventioneel voorstel in
te dienen. We zoeken innovatieve voorstellen voor nieuwe producten, diensten op processen met commercieel perspectief.
Kijk voor meer informatie op http://www.senternovem.nl/sbir/oproepen/biodiversiteit.asp.
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Medisch Appèl stralingsrisico’s van artsen
Op 8 april presenteren 50 artsen in Nieuwspoort, Den Haag, een oproep aan verantwoordelijken in de politiek en
gezondheidszorg. Vanuit hun eigen ervaringen roepen ze op maatregelen te nemen om de blootstelling aan
elektromagnetische velden te verminderen.
De ondertekenaars constateren een algemene toename van chronische aandoeningen met onduidelijke oorzaken. Deze
toename van gezondheids- en welzijnsproblemen treedt gelijktijdig op met de explosieve toename van stralingsbelasting
in de leefomgeving.
Het Appèl is daarom een oproep om de blootstelling van de bevolking aan deze velden te verlagen, een bewustere
omgang met elektrische en draadloze technologie te stimuleren en beleid te baseren op alle wetenschappelijke
onderzoeken die gepubliceerd zijn in internationale wetenschappelijke tijdschriften en hierop geen schifting toe te passen
zoals de Gezondheidsraad doet.
Aangezien adequate informatie over risico’s van EMV richting burgers nog altijd uitblijft, ondanks groeiende
wetenschappelijke aanwijzingen, hebben het Nationaal Platform Stralingsrisico’s, Stichting Elektrohypersensitiviteit,
Meldpunt Gezondheid en Milieu en de Kindertelefoon een informatiefolder uitgebracht.
Op 8 april tussen 14:00 en 16:00 zal een delegatie het Medisch Appèl Stralingsrisico’s introduceren samen met de folder
“Veilig Mobiel bellen”.
Meer informatie: Alex Swinkels van Nationaal Platform Stralingsrisico’s, tel. 0181-785587, info@stralingsrisicos.nl,
www.stralingsrisicos.nl.

Agenda

18 april

NVLV Symposium “Licht op Landbouw”, Kasteel Groeneveld te Baarn, met aansluitend korte ALV t.b.v.
benoeming nieuw bestuur NVLV.

22 april

Symposium “Onbewerkte melk: Gezondheidseffecten en (on)mogelijkheden voor vermarkting” beginsymposium Praktijknetwerk “rauwe melk”.

22 april

Workshop “Bewust tuinieren, natuur en eerlijk voedsel" door Michael Roads in het Ericahuis in Bennekom.

24 april

Lezing “Bewust tuinieren en de innerlijke verborgen Wereld van de natuur” door Michael Roads in
Botanische Tuin ‘De Kruidhof’ in Buitenpost.

20 mei

Conferentie ‘Urban Organism 2009’ in het World Forum in Den Haag.

23 mei

Vriendendag NVLV-Zuid: energetische wandeling in het Domein Zevenbergen (Be).

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) is een landelijke beweging voor vernieuwende werkwijzen voor natuurlijke
duurzaamheid, op gezonde gronden. Het netwerk bestaat uit partner-organisaties, beroepsleden en vrienden, die in verschillende
themagroepen en deelnetwerken aan het werk zijn.
Onze droom is dat de boeren en tuinders weer met plezier, met vertrouwen in eigen wijsheid en in verbinding met de natuur, gezonde
voeding produceren en zorgen voor volledige vitale voeding, gezonde dieren en een duurzaam gebruik en beheer van ons landschap. En
dat burgers bewust zijn van wat ze eten, waar het vandaan komt en hoe hun voeding bijdraagt aan hun gezondheid.
Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding is in april 2008 als netwerkorganisatie voortgekomen uit de activiteiten van de Stichting
Aquarius Alliance, opgericht in mei 2005. Zie voor meer informatie onze website www.netwerkvlv.nl.
Deze nieuwsbrief ontvangen? Meedoen? Wil jij ook deze nieuwsbrief ontvangen en deze bemoedigende beweging ondersteunen?
Wordt dan gewoon lid (vriend) van het NVLV of meld je aan als beroepslid (partner). Kijk op www.netwerkvlv.nl bij ‘lidmaatschap’ onder
‘vereniging’, of volg deze link: www.netwerkvlv.nl/index.asp?menu=010301.
Kopij – Heb je interessant nieuws, een aankondiging, een verhaal of een oproep voor in dit bulletin, stuur je bijdrage dan op naar
info@netwerkvlv.nl. We streven ernaar om het bulletin iedere twee weken te laten verschijnen.
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