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NVLV nieuws 

Impressie 1e bijeenkomst nieuwe bestuur 

 

Het was een feest om op 28 mei met de nieuwe bestuursleden voor het eerst bij elkaar te zijn; alleen Wil Braakman en 

Willem van Weperen konden er helaas niet bij zijn. Vooral het gevoel van gezamenlijkheid is goed: als vertegenwoordigers 

van werkgroepen, deelnetwerken en projecten gaan we er gezamenlijk voor dit voorhoede netwerk verder te ontwikkelen 

en versterken.  

 

Annemie Lepelaars werd verkozen tot voorzitter voor één jaar, daarna mag iemand anders het overnemen; vice voorzitter 

(vooral voor zaken in het westen des lands) is Bessie Schadee. De secretarisrol (degene die de agenda / strategie 

bewaakt) wordt door Jelleke de Nooy en Maria Groot gezamenlijk ingevuld, omdat samenwerken leuker is, door 

taakverdeling effectiever en tijdbesparend, en zodat van Jelleke’s ervaring gebruik gemaakt kan worden. Wigle Vriesinga 

blijft penningmeester.  

 

We gebruikten de tijd goed om met elkaar onze visies op de ontwikkeling van het netwerk uit te wisselen en de 

belangrijkste agendapunten voor dit jaar te benoemen. Ook werd een eerste stap gemaakt met betrekking tot de 

taakverdeling van de coördinatiewerkzaamheden die Jelleke tot nu toe deed: interne communicatie met partners en 

vrienden, externe communicatie; fondswerving/lobby/LNV-VROM, strategie-samenwerken-netwerken, organisatie van 

projecten/activiteiten/themadagen. 

Coördinatie en hoe verder? 

 

Als je iets wilt vertellen, adviseren, vragen of georganiseerd krijgen en je weet niet waar je binnen de vereniging heen 

moet, omdat Jelleke de Nooy nu niet meer de coördinatie van het netwerk doet, dan zijn er nog steeds leuke en handige 

andere mogelijkheden: 

 

1. Meld je bij de 'trekker' van je eigen deelnetwerk, project of werkgroep bij wie je je thuisvoelt, in de regio of per thema; 

zie het overzicht hieronder wie waar de trekker van is.  

 

2. Stuur een mailbericht aan info@netwerkvlv.nl; dan zetten Arjan en Janne het in dit twee-wekelijkse bulletin om zo de 

andere partners en vrienden te betrekken in wat je voor bijzonders te vertellen hebt, wat je nodig hebt of wat je graag 

wilt organiseren met anderen uit deze voorhoede beweging. We willen het NVLV-bulletin sowieso aan meer mensen gaan 

sturen dan alleen de leden, dus je bereik is dan ook groter. 
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3. Misschien ben je zelf eigenlijk wel een trekker van een thema? Bijvoorbeeld streekproducten, CSA's, transition towns, 

permacultuur, regionale economie... meld je dan even aan bij het bestuur via info@netwerkvlv.nl om je aan te melden als 

kern van een virtueel deelnetwerk. 

 
Deelnetwerk/ werkgroep/project trekker e-mailadres 

Noord Gerrit Schott g.schott@wanadoo.nl  

Oost / Landjuweel de Hoeven Annemie Lepelaars  info@landjuweeldehoeven.nl  

Noord Holland / tuinbouw Wil Braakman wilbrord@naturalbulbs.nl  

Zuid Holland / Gezonde Gronden Bessie Schadee bessie.schadee@usa.net  

Midden / de Allianth (inspiratiecentrum en 
ontmoetingsruimte)  

Jelleke de Nooy welkom@allianth.nl  

Zuid Piet Bongers bongers-hermens@hccnet.nl  

Gilde melkveehouders / PMOV  Wigle Vriesinga wigle@carbo-holland.nl  

Platform adviseurs kringlooplandbouw / bodem  
(komt eens inde 6 weken bijeen)  

Gerrit Schott g.schott@wanadoo.nl  

Netwerkacademie / cursussen / scholing / 
kennisdelen & vermenigvuldigen  

Jelleke de Nooy  info@jellekedenooy.nl  

Werkgroep Dier bewust  Maria Groot maria@plumage.nl  

NEL (Netwerk Energetische Landbouw) Piet Bongers bongers-hermens@hccnet.nl  

Platform voeding en gezondheid Roelf Havinga rha@team-ecosys.nl  

Internationale samenwerking Willem van Weperen willem.van.weperen@gmail.com  

Website-beheer en vulling Judith Vos (nieuwe vrijwilligster) info@netwerkvlv.nl  

Communicatie-beleid, fondsenwerving etc.  ?????  (voorlopig via bestuur) info@netwerkvlv.nl  

 
 

Review Kringlooplandbouw in de melkveehouderij 

 

Het rapport “Review van kringlooplandbouw in de melkveehouderij” is gereed gekomen. Het rapport is opgesteld door het 

CLM, het Centrum voor Landbouw en Milieu. 

 

De aanleiding voor dit rapport is dat het NVLV en de VBBM gezamenlijk aan de ministeries van VROM en LNV hebben 

gevraagd om een 4-jarig programma op te starten om op verschillende schaalniveaus te gaan omschakelen naar 

duurzame kringlopen in de land en tuinbouw. Dat voorstel ging hen echter iets te snel; beide ministeries wilden eerst 

beter weten wat kringlooplandbouw ongeveer inhield. Dit heeft het CLM nu voor de ministeries verkend d.m.v. interviews 

en een literatuurstudie, en de conclusies zijn redelijk positief. Kort samengevat luiden de conclusies:  

 

Kringlooplandbouw voorziet in een maatschappelijk belang, en een belang voor ondernemers. Veel ondernemers durven 

het echter niet aan om meer met kringloopprincipes te werken, omdat het effect op korte termijn niet altijd zichtbaar is. 

Dit is een argument voor een actieve rol van de overheid om het kringloopdenken te bevorderen. Het maatschappelijk 

belang is gelegen in de positieve effecten voor het milieu (bodem, water en lucht), dierenwelzijn, landschap, maar ook 

voor de bedrijfseconomie en het boerenwelzijn. Er ligt daarom een verantwoordelijkheid bij publieke partijen (= 

overheden) om dit denken een extra stimulans te geven. Instrumenten daarvoor zijn (1) certificering, (2) 

kennisuitwisseling en (3) groen onderwijs.  
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Wat gaat er nu verder gebeuren? Het CLM is gevraagd door VROM en LNV om de resultaten uitgebreid toe te lichten in een 

gezamenlijke LNV-VROM workshop. De beleidsambtenaren willen op basis daarvan een advies geven aan hun ministers 

over hoe deze de aanbevelingen kunnen gaan organiseren. CLM is nu ook in overleg met ‘betrokkenen’ over een 

gezamenlijke aanpak van de certificering; dit zijn deels onze partners / leden van het NVLV-deelnetwerk Platform 

Kringlooplandbouw (o.a. Frank Verhoeven, Wigle Vriesinga, Peter Takens, Willem van Weperen, Toon Jansen, Frens 

Schuring, Gerrit Schott), en deels mensen van Wageningen UR. 

 

Het volledige rapport is binnenkort beschikbaar via de website van het CLM. Een Pdf versie van het rapport is nu ook te 

downloaden via deze link: www.netwerkvlv.nl/downloads/CLM_review_kringlooplandbouw_melkveehouderij.pdf.  

 

Nieuws van deelnetwerken, leden & partners 

Uitnodiging Regenboogdag van Intuïtieve Ontwikkeling, en Vitale Landbouw en Voeding in Zeeland! 

 

Op zondag 21 juni a.s. vindt er een Boerderij Fair en Open Dag plaats in boerderij de Heihorst in Zeeland. Deze wordt de 

Regenboogdag genoemd omdat er in alle kleuren van de regenboog iets te ontdekken valt. Hier kunt u proeven van wat er 

allemaal gebeurt op het gebied van Intuïtieve Ontwikkeling en Samenleving, Vitale Landbouw en Voeding, 

Trillingsgeneeskunde en Verbinding maken met Dieren. 

 

Er zullen vanuit de verschillende netwerken op dit gebied die zich presenteren, diverse stands aanwezig zijn die u graag 

willen laten zien wat er zoal mogelijk is op gebied van Vitale Landbouw en Voeding,  Intuïtieve Ontwikkeling, Spiritualiteit 

en Kontakt met Dieren.  

 

U kunt onder andere kennismaken met: 

• Klankschalen  

• Bewust omgaan met paarden  

• Intuïtieve ontwikkeling  

• diverse soorten energieën, waaronder Heilige Geometrie (ervaar de energie vanuit de oerbron), Heilige Graal 

energie (ontdek uw levensmissie en passie) en Nulpuntenergie (hierbij is het mogelijk om motoren kostenarm te 

laten draaien, ook automotoren horen daarbij!)  

• Permacultuur (samenwerking met de natuur gericht op eenheid en balans)  

• Radionica (impulsen geven om beter bij jezelf te komen, gericht op het hier en nu)  

• Watervitalisatie (water de kracht in de vorm van structuur weer teruggeven die het vroeger van nature had)  

• Kringlooplandbouw  

• Intuïtief schilderen  

• Kennismaking met NLP (ontdek uw vermogen tot veranderen van uw gedachtenpatronen)  

Er zullen mediums aanwezig zijn en healers. Ook is er een dierentolk aanwezig en bestaat de mogelijkheid om creatief 

bezig te zijn met mozaïek, speciaal voor kinderen. 

 

De dag vindt plaats op 21 juni van 11.00 uur tot 16.00 uur, aan de Langeboomseweg 103, 5411 AT in Zeeland (NB). 

 

Kijk voor meer informatie over de dag en de deelnemers op de website www.deregenboogdag.nl. Voor meer informatie 

kun je ook terecht bij Piet Bongers tel: 0486-451225 of bij Inez Liet tel: 06-15349639, ook voor aanmeldingen (niet persé 

noodzakelijk) kun je bij haar terecht. 

 

Graag heten wij u van harte welkom! 

 

Warme Groet, 

 

Boerderij de Heihorst, Stichting Havona, Divine Vitality, InnerDreams, Sjaak Bruijstens, Diverse Standhouders. 
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Cursussen 'Heel je woonplek' en 'Vitalisering land- en tuinbouw' door Koen van Biesen en Jaap Vermuë 

 

Eendaagse introductiecursus 'Heel je woonplek'  

In een dag leer je veel over levensenergie in je woning, straling en stralingsbelasting en manieren om zelf als bewoner te 

zorgen voor een goede, gezonde en hele woonplek met jezelf als sturende en bewuste bewoner. Je maakt kennis met 

praktische mogelijkheden om het stralingsniveau in je woning te verlagen en om zelf je weerbaarheid te versterken en je 

maakt kennis met het aanvullend cursusaanbod van ‘Heel je woonplek’. 

De eerstvolgende dag is 12 juni 2009 op ‘De oude viltfabriek’, een mooie plek in het centrum van Amersfoort op 

loopafstand van het NS-station. Tijden: 9.30 – 17.00 uur. Kosten: € 120,00 incl. 19% BTW, cursusmateriaal, biologische 

lunch, koffie en thee.  Informatie en inschrijven via www.heeljewoonplek.nl.  

 

Tweedaagse introductiecursus 'Vitalisering land- en tuinbouw' 

Een tweedaagse cursus op 28 mei en 18 juni 2009 op een tuinbouwlocatie in Midden- West Brabant, door Koen van 

Biesen en Jaap Vermuë. Voor tuinders die kennis willen maken met een nieuwe methode om stralingsbelasting bij planten 

te neutraliseren, specifieke plagen aan te kunnen pakken en de leefruimte van de planten en het gietwater zodanig te 

vitaliseren dat de delen van de plant die het meest kwetsbaar zijn worden versterkt. De cursus is er op gericht dat de 

tuinder zoveel mogelijk zelfstandig in staat is de juiste diagnose te stellen en maatregelen te nemen.  

Kijk voor meer informatie op www.jaapvermue.nl/index.php?page=cursus_vitalisering_tuinbouw, of neem contact op met 

Koen van Biesen: info@geo-phiscis.nl, tel 0592 – 370557. 

Nieuwsbrief Duurzaam boer blijven in Drenthe 

 

Het programma "Duurzaam boer blijven in Drenthe", gericht op het verder terugdringen van de milieubelasting van de 

Drenthse melkveehouderij via de kringloopbenadering, heeft onlangs weer een interessante nieuwsbrief uitgegeven. De 

nieuwsbrieven zijn te vinden op www.duurzaamboerblijven.nl/nieuwsbrieven-drenthe. Via deze pagina kan je jezelf ook 

abonneren op de nieuwsbrief.  

Raspberry-Maxx Frambozenweekend 27 en 28 Juni 2009 

 

Om de start van het plukseizoen echt te vieren organiseren we voor de vierde keer ook deze zomer ons 

frambozenweekend. Met dit weekend willen we graag vieren dat er weer volop frambozen zijn. Vandaar dat ook dit jaar 

het weekend, weer enorm veel gezelligheid kent, met o.a. 

• een uniek frambozen-ontbijt 

• overnachten tussen de frambozenstruiken 

• tour de framboos 

• een frambozenterras 

• een kramerij 

Kijk voor meer informatie op onze website www.raspberry-maxx.nl, onder “weekend”.  

Andere interessante zaken 

Project oogsten van regenwater 

 

In de hele wereld hebben 1,2 miljard mensen geen toegang tot veilig drinkwater. Het opvangen van regenwater kan een 

oplossing vormen voor dit tekort aan water. Mensen moeten dan alleen weten hoe zij het regenwater kunnen opvangen, 

bewaren en zuiveren. Daarnaast bespaart het vrouwen veel tijd per dag, die zij op dit moment kwijt zijn aan het halen 

van water. Tijd die zij goed kunnen gebruiken om meer te kunnen werken of een opleiding te kunnen volgen. Stichting 

Zora (www.stichtingzora.org) en Stichting Agromisa (www.agromisa.org) willen deze informatie toegankelijker maken met 

behulp van een trainingsvideo. 

 

De video laat zien hoe een regenwater opvang systeem gebouwd wordt en de voordelen van dit systeem. Om de impact 

van de film te vergroten wordt de participatieve video methode gebruikt. Bij deze methode worden de hoofdpersonen in 
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de film zelf de makers van de film. De mensen die het regenwater opvang systeem bouwen, gaan mee helpen met het 

maken van de trainingsvideo. Aangezien zijzelf het systeem bouwen zijn zij experts op dit gebied. Zij kunnen aangeven 

wat wel en niet belangrijk is om te weten en te filmen van het bouwen van dit systeem. 

 

Een korte versie van het projectvoorstel is te vinden op 

www.netwerkvlv.nl/downloads/Concept_oogsten_van_regenwater.doc. De distributie van de trainingsfilm zou via 

Agromisa en CTA (www.cta.int) kunnen verlopen, maar wij staan open voor nieuwe ideeën wat betreft de opzet.  

 

Tot dusverre is het nog niet gelukt om de benodigde financiën voor het project rond te krijgen. Maar wij zijn nog steeds 

heel gemotiveerd om dit project te realiseren. Alle hulp en suggesties van de leden van het Netwerk VLV om dit project te 

kunnen realiseren zijn zeer welkom. 

 

Hartelijke groet, 

 

Margriet 

 

Stichting Zora 

www.stichtingzora.org  

info@stichtingzora.org 

Seminar ‘Experience Integral’ – Integral life and leadership for sustainable evolution 

  

Are you an emerging leader? 

You are an emerging leader if you are striving to offer your best to the world by challenging yourself to keep expanding 

your consciousness, while at the same time deepening your connection with self, other and kosmos.  

 

This seminar is has been specially created to serve the evolution of emerging leaders all over the globe. We welcome 

everyone between 18 and 38.  

 

Your specialised field of evolving leadership could range from science to politics, arts to organizational development, to all 

of these or none of these. Leaders come in all shapes and sizes. But what makes a great leader is a big vision combined 

with a grounded awareness of self, surroundings and the desire to act. 

 

Do you want to experience cutting edge tools and practises to explore your inner and outer world? Then this is the 

seminar for you!  

 

Join us this summer from 4 to 9 August 2009 in Venwoude, Lage Vuursche (Ut), the Netherlands!  

  

Let's go in deep! Join us in exploring the leading edge of leadership today with... 

* Spirit of Integral Leadership  

* Energies of Leadership  

* Leaders' Shadowwork  

* Sustainability and Deep Ecology  

* Integral Embodied Theory  

* Integral Awareness and Perspective Taking  

 

Register today!  

 

Join us for 5 days of accelerated evolution! You will gain clarity on your planetary mission, catalyze the unfolding of your 

talents, and get geared up to put your personal leadership into realworld action! 

 

For details, see the website www.experienceintegral.org. 
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Biologisch vee natuurlijk gezond 

 

Het RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid, onderdeel van Wageningen UR, is onlangs met het project ‘Natuurlijk 

gezond’ een onderzoek gestart naar het natuurlijk gezond houden van biologisch vee.  

  

Over de toepassing en werking van natuurlijke producten in plaats van landbouwhulpstoffen en diergeneesmiddelen is 

relatief weinig bekend. Biologische veehouders hebben daarom behoefte aan praktische informatie over hoe zij hun vee 

gezond kunnen houden met behulp van plantaardige en andere natuurlijke producten. Het is voor hen vaak onduidelijk 

hoe zij deze producten zinvol kunnen toepassen. Met het project ‘Natuurlijk gezond’ gaan onderzoekers handvaten zoeken 

om de boeren te ondersteunen. 

 

Lees het gehele persbericht op www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Biologisch_vee_natuurlijk_gezond.htm.  

 

Agenda 

12 juni Introductiecursus 'Heel je woonplek' door Koen van Biesen en Jaap Vermuë 

18 juni 2e cursusdag Introductiecursus 'Vitalisering land- en tuinbouw' door Koen van Biesen en Jaap Vermuë 

21 juni Regenboogdag van Intuïtieve Ontwikkeling, Vitale Landbouw en Voeding in Zeeland (NB) 

27-28 juni Frambozenweekend Raspberry-Maxx in Meijel (Li) 

4-9 augustus 5-daags leadership seminar ‘Experience Integral’ in Lage Vuursche (Ut) 

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.   

 


