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Beste lezer, de lente is aangebroken, dat zal u vast niet zijn ontgaan. Een inspirerend en activerend seizoen. Ideaal voor
een inspirerende ledendag dus, waar overigens ook niet-leden van harte voor zijn uitgenodigd. Zien wij u op 17 april in de
Hofzaal van de Warmonderhof in Dronten? Of misschien wel bij één van de vele andere activiteiten die in deze nieuwsbrief
staan aangekondigd? Veel leesplezier en inspiratie toegewenst.
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NVLV nieuws

NVLV Inspiratiedag 17 april
Op zaterdag 17 april wordt in de Warmonderhof te Dronten van 09.45 tot 16.30 uur een inspiratiedag gehouden, met
het thema: Kringloop landbouw (be)loont!
Leden en donateurs van het NVLV hebben inmiddels via de e-mail al een uitnodiging ontvangen. Maar ook andere
belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. De volledige uitnodiging met het programma en overige informatie is te
downloaden via www.netwerkvlv.nl/downloads/Uitnodiging_Inspiratiedag_17_april_2010.pdf. Het aanmeldingsformulier is
te downloaden via www.netwerkvlv.nl/downloads/Opgave_form_NVLV_Inspiratiedag.pdf.
Het programma
09.45 - 10.15

Aankomst met koffie & thee

10.15 - 10.30

Openingswoord

10.30 - 11.00

Bijpraten & netwerken

11.00 – 12.00

Michael Roads (een uurtje inspiratie tanken)
Voorlopige onderwerpen:
1. (Hoe) Verandert/bouwt kringlooplandbouw (aan) jezelf en de wereld ?
2. Hoe krijg je een reële prijs voor een hoogwaardiger product?
3. Selectie uit per e-mail of ter plaatse aan te leveren onderwerpen.

12.00 – 13.00

Lunch (biologisch) (vooraf opgeven!)

13.00 – 13.30

Michael Roads: beantwoording vragen

(vervolg z.o.z.)
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13.30 – 14.00

Piet Bongers: Kringloop landbouw loont!
Uit de praktijk van een kringloop melkveehouderij.

14.00 – 14.30

Wil Braakman: Welke economie kan zonder schade ?
Met voordeel je confirmeren aan positieve bewegingen.

14.30 – 15.00

Thee pauze

15.00 – 16.00

Algemene Ledenvergadering NVLV (incl. bestuurswisseling):
Aftredend:
Annemie Lepelaars als voorzitter
Jelleke de Nooy als inspirator en bestuurslid
Willem van Weperen als bestuurslid

16.00 - 16.25

Speakers corner (max. 5 minuten per spreker)

16.25 - 16.30

Afsluiting inspiratiedag

16.30 - 17.00

Operatie “Stofwolk”: Opruimen, inpakken & wegwezen

De Inspiratiedag wordt muzikaal omlijst met pianospel van Jan Willem van de Velde (www.aarde-werk.nl)
Kosten: Studenten € 15,= (excl. lunch € 7,50)
Leden en donateurs NVLV € 20,=
Belangstellenden € 25,=
Opgave voor lunch t/m woensdag 14 april, voor deelname t/m 17 april.
Evt. telefonische informatie na 18.00 uur: Piet Bongers 0651-228 375, of Roelf Havinga 0654-240 900.
Opgave via e-mail: netwvlv@gmail.com, liefst via opsturen van het aanmeldingsformulier.

Achtergrondinformatie over Michael Roads
Op de inspiratiedag is Michael Roads gevraagd om als spreker een presentatie te geven. Voor diegenen die hem nog niet
kennen volgt hier wat achtergrondinformatie, afkomstig van de Nederlandse website www.michaelroads.nl.
Michael Roads is in 1937 in Engeland geboren en getogen op een boerenbedrijf bij Cambridge. Hij ontwikkelde al heel
vroeg een intuïtief contact met de natuur. Na overname van het bedrijf van zijn vader besloten zijn vrouw Treenie en hij in
1964 met hun zoons te emigreren naar Australië, naar het eiland Tasmanie.
Na een aantal moeilijke jaren als veehouder kwam Michael tot besef dat zijn manier van werken meer weg had van een
strijd op leven en dood, dan van een samenwerking met de natuur waar hij zo van hield.
Daarop besloten Treenie en hij op zoek te gaan naar andere werkwijzen. Hij werd een pionier van de biologische landbouw
en veehouderij in Australië. Gedurende de volgende tien jaar vond een grote verandering in Michael zelf plaats. Hij leerde
zich afstemmen op het wezen van het land. In hem groeide het besef dat de mensheid en de Natuur gescheiden waren
geraakt en hij realiseerde zich dat dit geen natuurlijke situatie was. Hij had een vurig verlangen om zich op een bewuste
manier opnieuw met de Natuur te verbinden. Hij voelde dat hij zo zichzelf terug zou vinden.
In deze jaren op de boerderij schreef hij twee boeken over biologisch tuinieren en leven in Australië (1976-'77). Beide
boeken werden bestsellers in Australië. Maar hun gezamenlijke wens tot persoonlijke groei dreef Michael en Treenie ertoe
hun boerderij te verkopen en een jaar lang rond te trekken door Australië met hun kinderen. Het hoogtepunt in deze
zwerftocht werd hun betrokkenheid bij het stichten van de Homeland Foundation in het noorden van New South Wales,
een leefgemeenschap gebaseerd op Findhorn in Schotland. Dit werd voor hun beiden een periode vol uitdaging en
innerlijke groei. Na vier jaar verlieten zij de commune en vestigden zij zich als gezin uiteindelijk in Queensland aan de
prachtige, subtropische Sunshine Coast. Na zijn vierluik over zijn innerlijke zoektocht en 'ontwaken' (Gesprekken met de
natuur, Een met de natuur, Reis naar eenheid en In een tijdloze sfeer) bleef Michael publiceren.
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Michael is nu auteur van 15 boeken en geeft sinds begin jaren 90 in vele landen lezingen en seminars o.a. in Australië,
Nieuw Zeeland, Zuid Afrika, overal in Europa, Indonesië, VS, Canada en Japan.
Een interessant interview (vertaald in het Nederlands) dat Irene Pielich recent had met Michael Roads is te lezen op
www.michaelroads.nl/interview_michael.html. Ook interessant om te lezen is zijn mening over Q-koorts en dierziektes in
het algemeen, te vinden op www.michaelroads.nl/q-koorts.html.
Heb je een suggestie voor een onderwerp waar je graag feedback over wilt krijgen van Michael op de inspiratiedag, mail
deze dan vóór 17 april naar info@netwerkvlv.nl.
Michael is dit jaar van begin april tot begin mei op bezoek in Nederland, en geeft in die periode verschillende lezingen en
workshops. Zie het overzicht op www.michaelroads.nl/overzicht_2010.html.

Nieuws van deelnetwerken, leden & partners

Smultuin workshop Gezonde Gronden Gooi
Gezonde Gronden Gooi organiseert op donderdag 15 april en donderdag 22 april een twee-daagse 'Smultuin'
workshop, gegeven door Claudia Reina en Janneke Monshouwer. De workshop wordt gegeven in de Serre
(www.deserregraveland.nl) op het terrein van Biologisch Dynamische Tuinderij Land & Boschzigt (www.versvanhetland.nl)
in 's Graveland.
Programma:
Donderdag 15 april: Voorbereiden; hoe begin je, klein starten, daarna uitbreiden.
Donderdag 22 april: En nu aan de slag. In de tuin, in een pot, op balkon. Leuke combinaties.
Beide middagen: van 13.30 – 16.30 uur.
De cursus is één geheel, dag 2 is een vervolg op de 1e middag, toch kun je ook 1 middag komen.
Prijs: € 90,- per persoon voor de hele cursus, € 45,- per persoon voor 1 middag. Inclusief koffie, thee.
Maximale deelname: 22 deelnemers. Minimum deelname: 15 deelnemers.
Bekijk voor meer details over de aanmelding de uitnodiging op: www.netwerkvlv.nl/downloads/GGG_Workshop_Serre.pdf.
Claudia Reina: Zaaien, oogsten en smullen uit je eigen smultuin
Van vensterbank, binnentuin tot balkon potten, van moestuin tot volkstuin en van fruitkooi tot boomgaard. In twee
workshops worden voor lente en zomer inspiratiebronnen aangereikt. Claudia Reina geeft tips over hoe je het beste in een
biologische smultuin zaait. Zij vertelt wat makkelijk is om te kweken en wat iets meer aandacht vraagt. Haar favoriete
planten komen aan bod: knapperige sla, bosbessen, borlotti bonen en bosviooltjes. Hoe begin je zonder groene vingers,
en de meer ervaren en smultuiniers krijgen tips om nog betere resultaten te kweken. Je leert je smultuin bemesten,
composteren en over watermanagement. Bijzondere moestuinboeken komen ter sprake. Iedereen krijgt nog iets mee om
thuis uit te proberen. Ontdek het plezier van zelf zaaien, oogsten en smullen! Zie ook www.smultuin.nl.
Janneke Monshouwer: Hoe krijgen we kwaliteit ?
Als de grond gezond is, en het zaad is gezond, dat zijn mede-voorwaarden voor gezonde vitale groenten die ons goed
voeden. Hoe kunnen we biologisch, liefst biologisch dynamisch moestuinieren, op de vensterbank, op balkon, in
binnentuin, op achterplaatsjes, in moestuinen om zo goed mogelijke kwaliteit te krijgen, met planten waar de juiste
voedingsstoffen in zitten? Dat is een vraag waar we ons over buigen. Zie ook www.jannekemonshouwer.nl.

Wilbrord Braakman over het ministerie van LNV
Wilbrord Braakman (www.naturalbulbs.nl) las de glossy ‘Gerda’, die verscheen ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan
van het Ministerie van LNV. Lees zijn bijdrage op: www.netwerkvlv.nl/downloads/Gerda_LNV_75jaar.pdf.
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Visie in Voeding website online
Sinds kort is de website Visie in voeding (www.visie-in-voeding.nl) van NVLV-lid Giovanna Gomersbach online gegaan.
Visie in Voeding biedt een breed scala aan advies en begeleiding op het gebied van kwalitatieve, duurzame voeding. Dit
advies kan gericht zijn op instellingen (scholen, kinderopvang, zorginstellingen, (semi-)overheden), op bedrijven
(bedrijfskantines, relatiegeschenken) of op de horeca (restaurants, cateraars, hotels, welness resorts, recreatieparken en
multifunctionele landbouwbedrijven). Ook kunnen excursies en workshops worden georganiseerd. Kijk voor meer
informatie eens op www.visie-in-voeding.nl.

Training ‘Bewust agrarisch bedrijf’ door Jaap Vermue
Op 23 juni en 7 juli organiseert Jaap Vermue (www.bewustbedrijf.nl) in samenwerking met Groeibalans
(www.groeibalans.nl) in Zundert een boeiende 2-daagse training, gericht op agrarische ondernemers die een stap verder
willen gaan met hun onderneming. In korte tijd krijgen de deelnemers een heldere scan van hun bedrijf, van henzelf als
ondernemer en van de volgende stap die aan de orde is. De training geeft antwoord op de volgende vragen:
- Hoe staat het ervoor met mijn bedrijf; is mijn bedrijf in balans
- Waar sta ik zelf als ondernemer
- Wat staat me te doen, wat moet ik misschien wel laten en waar zit de kneep
- Nieuwe inzichten t.a.v. de ontwikkeling van mijn bedrijf
Er wordt gewerkt met het 'Bewust bedrijf model' en met bedrijfsopstellingen:
- Het ‘Bewust bedrijf model’ brengt 7 verschillende aspecten van het bedrijf in beeld. U krijgt zicht op de relatie tussen het
bewustzijn van uzelf als ondernemer en uw bedrijf.
- De Bedrijfsopstelling geeft antwoord op vragen over de ontwikkeling van het bedrijf. In een bedrijfsopstelling
representeren groepsgenoten de verschillende aspecten of thema's in het bedrijf. In korte tijd wordt helder waar de kneep
zit en wat u als ondernemer te doen staat.
Kijk voor meer informatie op www.bewustbedrijf.nl/bewust_agrarisch_bedrijf/.

Creëer samen met de Natuur uw moes-en kruidentuin
Vijfdaagse workshop van vrijdag 30 april tot dinsdag 4 mei 2010 in de Ardennen
Wat is de beste plek en vorm voor mijn moes-en of kruidentuin? Hoe maak ik een teeltplan op? Hoe en met wat bemest
ik? Wanneer zaai, plant, wied en oogst ik? Op al deze en andere vragen krijg je antwoord van de Natuur tijdens de
vijfdaagse workshop 'Creëer samen met de Natuur uw moes-en kruidentuin'. Je leert communiceren met alle zichtbare en
niet-zichtbare dimensies van de Natuur en ontwikkelt zo je tuin tot een energetische krachtplek.
We oefenen praktisch in de nieuwe moestuin van Centrum Lorien te Poncelle/Tintigny in België. Overnachten in eigen tent
of een bed&breakfast in de omgeving. Lijst met adressen wordt u op aanvraag toegezonden.
Kostprijs: € 250,- incl. workshop en maaltijden.
Informatie en inschrijving: Tuin van hEden, Kris Tolomei, Postbus 7011, 6050 AA Maasbracht. T. 0475 56 80 43.
info@tuinvanheden.eu – www.tuinvanheden.eu
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Lezingen en workshops over het jaar 2012 bij Itaka, Wageningen
20 april: Lezing ‘2012 en wat daarna komt.. Tijd, ruimte en voorspellingen’
Patries van Elsen komt uit Zuid Amerika naar Nederland om ons te vertellen over 2012, het mysterieuze jaartal waarmee
de Maya kalender eindigt. Patries vertelt over de stenen Maya kalenders, de 13 kristallen Maya schedels, de 13 gouden
Inca zonneschijven, de legende van “Witte Bizon vrouw” en “de profetie van de Adelaar en de Condor” een inheemse
voorspelling van 500 jaar geleden. Aanmelden bij info@patriesvanelsen.nl of betaal direct € 13,- op giro 4044748 t.n.v.
Patries van Elsen,o.v.v. de datum en je naam, dan ben je verzekerd van je plek en ontvang je aanvullende informatie.
Zie ook: www.patriesvanelsen.nl/lezing2012.html.
2 mei: Dagworkshop ‘Energetische voorbereiding op 2012’
In deze workshop bereiden we ons voor op 2012 onder leiding van Patries van Elsen uit Zuid-Amerika. We gaan in praktijk
channelen: eerst onze persoonlijke informatie en daarna met de groep planetaire informatie met betrekking tot de
veranderingen in deze en de komende tijd. Verder doen we een schoonmaak, herprogrammatie en reactivatie van DNAen celbewustzijn in ons lichaam. Dit om ons energetisch, emotioneel, fysiek en spiritueel voor te bereiden op de
transformatie die al in gang is gezet en die verder komen gaat. De dag duurt van 10 tot 16 uur. Aanmelden bij
info@patriesvanelsen.nl of betaal direct € 95,- op giro 4044748 t.n.v. Patries van Elsen,o.v.v. de datum en je naam, dan
ben je verzekerd van je plek en ontvang je aanvullende informatie. Zie ook www.patriesvanelsen.nl/channelen.2012.html.
18 mei: Lezing Peter Toonen ‘2012, de onthulling’
Peter Toonen, die in Nederland wordt gezien als de kenner van Maya kalenders en het '2012' fenomeen, komt met nieuwe
feiten over ´2012´, de einddatum van de kalenders van de Maya´s, Hopi´s, Amazone indianen, Zuidafrikaanse Zulu´s,
Nieuwzeelandse Maori´s en de oude Egyptenaren. 2012 markeert de tijd van de Apocalyps, en apocalyps betekent
'onthulling', of 'ontsluiering': het wegnemen van de sluiers. Wat wordt er onthuld, wat wordt er verborgen gehouden, en
hoe en waarom? Peter geeft tips en truuks om de komende jaren te ervaren als een feestje van liefde...
Aanvang 20.00 uur. Entree € 14,-, graag van tevoren aanmelden bij Itaka welkom@itaka.nl.
Zie ook Peter’s website www.natuurlijketijd.nl.

Nieuws van de Stroomplantage
Als jullie deze editie lezen, is de Stroomplantage officieel lid geworden van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding. Wij
zijn erg verheugd om een bijdrage aan het Netwerk te mogen leveren en zullen dat dan ook met veel plezier doen.
De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie gaan hard. De Stroomplantage probeert zich altijd op de hoogte te
stellen van de meest belangwekkende ontwikkelingen op het gebied van het economisch en milieu rendement en de
technologische vooruitgang. Wij houden jullie graag van deze ontwikkelingen op de hoogte. Zo zijn er bijvoorbeeld sinds
kort dunne film cellen op de markt die op een willekeurig ondermateriaal gelamineerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op
dunne staalplaat. Dat maakt het materiaal heel eenvoudig en efficiënt te bevestigen in hele banen op een staldak (stalen
damwandprofiel). Grote winst is dat het lichtgewicht is, en door de eenvoud is er alleen nog een elektricien benodigd die
alles aansluit. Dat maakt zonne-energie weer een stapje vanzelfsprekender, ons motto!
De Stroomplantage realiseert sleutelklare projecten waarbij wij onze klanten alle zorg uit handen nemen. Wij staan voor
gedegen systemen en besteden veel zorg aan het optimaal berekenen van een goede positionering en keuze voor de
verschillende typen materialen. Daarin proberen wij het onderscheid te maken en dat verschil merken jullie in een hogere
opbrengst en zorgeloos systeem door de jaren heen. Wanneer er interesse bestaat voor zonne-energie, of je bent er al
mee bezig en hebt gewoon een vraag, helpen we daar graag mee verder.
Op 31 mei 2010 kan er weer SDE subsidie aangevraagd worden voor alle systemen die qua grootte liggen tussen 15 kWp
en 100 kWp. Die subsidie maakt een keuze voor zonne-energie financieel erg aantrekkelijk. Ga maar na: 43 €cent per
opgewekte kWh, 15 jaar lang! En een totale levensduur van zeker 30 jaar…
Maar ook lokaal zijn er soms subsidies beschikbaar. Overijssel is bijvoorbeeld erg actief om duurzame energie te
stimuleren. En ook Gelderland heeft een eigen stimuleringsprogramma in aanmaak… Neem eens contact op om naar de
mogelijkheden te informeren. info@destroomplantage.nl of bel naar Michiel de Jong, 06-52332895.
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OPEN DAGEN EM (Effectieve Micro-organismen)
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei worden bij Dick van der Maat in Boskoop wederom de jaarlijkse open EM dagen
georganiseerd.
Tijdens deze dagen willen wij u kennis laten maken met hoe wij op onze Acer-kwekerij met Effectieve Micro-organismen
werken. Het is een gespecialiseerde manier van kweken, die echt de moeite waard is om te ontdekken.
Naast het bezichtigen van onze uitgebreide Acer collectie, meer dan 1000 cultivars, heeft u de mogelijkheid om een
informatieve stand van de Nederlandse EM vereniging te bezoeken (www.emvereniging.nl). Deze enthousiaste mensen
zullen u graag te woord staan om uw vragen te beantwoorden. Ook de Duitse en Belgische delegaties van EM verenigingen
zijn aanwezig. Daarnaast zijn er stands en presentaties van diverse andere bedrijven, onder andere van NVLV-lid Ron
Hofman (www.bio-ron.com). Kijk voor meer informatie op: www.dvandermaat.com/nl/.
Openingstijden van 10 tot 16 uur, entree gratis.

Cursus ‘Permacultuur in de Moestuin’ bij Gezonde Gronden Den Haag
Op zaterdag 17 april start de cursus 'Permacultuur in de Moestuin' bij Gezonde Gronden / Stichting Permacultuur Den
Haag. In deze basiscursus van 6 zaterdagen, gegeven door Rob van Deursen, kijken we vooral naar de mogelijkheden van
permacultuur voor toepassing in eigen (moes)tuin en behandelen we de principes en uitgangspunten voor ontwerp, aanleg
en onderhoud van je 'eetbare' tuin.
Data: 17 april, 1, 8 en 29 mei, 5 en 26 juni 2010, van 10.00-17.00 uur
Kosten: € 350,- incl. verzorging (lunch, koffie, thee) en materiaal
Locatie: permacultuurtuin 'Eetbaar Park' in het Zuiderpark
Wat is Permacultuur?
Permacultuur is samenwerken met de natuur om een betere wereld voor ons allemaal te maken Als we de natuur
observeren zien we dat er een systeem van principes aan het werk is. Permacultuur gebruikt deze principes om
geïntegreerde systemen te ontwikkelen die voor onze behoeften aan voedsel, energie en gemeenschap zorgen op een
gezonde en efficiënte wijze. Door Permacultuur kunnen we de kwaliteit en productiviteit van onze individuele levens, onze
samenleving en onze omgeving verbeteren.
In deze basiscursus kijken we vooral naar de mogelijkheden van permacultuur voor toepassing in eigen (moes)tuin en
behandelen de principes en uitgangspunten voor ontwerp, aanleg en onderhoud van je 'eetbare' tuin.
Aan bod komen:
- de 3 ethische principes
- de 10 ontwerpprincipes, ontwerp
- aanleg paden en bedden, pergola's
- bodemgesteldheid en -verbetering
- planten en plantengilden
- compost, wormenbak
- zaaien, onderhoud en oogsten
- evenwicht: plagen en ziekten
De cursus vind plaats op 6 zaterdagen en bestaat uit zowel theorie als praktijk. Ze vindt zoveel mogelijk plaats op de
permacultuurtuin in het Zuiderpark.
Heb je belangstelling neem dan even contact op met Menno Swaak tel 070-3569978 of e-mail:
menno@gezondegronden.nl of meld je online aan bij Gezonde Gronden via www.gezondegronden.nl/permacultuur15.htm.
In april zijn er nog verscheidene andere interessante permacultuur activiteiten bij Gezonde Gronden, zoals diverse
filmavonden en rondleidingen in het permacultuur project ‘Eetbaar Park’ in het Zuiderpark. Kijk voor een overzicht van de
activiteiten op www.gezondegronden.nl/agenda.htm.
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Andere interessante zaken

Sprinkhanenstamppot met jus: Wat eet de wereldbevolking in 2050?
Op donderdag 15 april van 13.00 tot 18.00 uur vindt in de Haagse Hogeschool de werkconferentie
‘Sprinkhanenstamppot met jus’ plaats. Sprekers, discussieleiders en deelnemers wisselen met elkaar van gedachten over
duurzaam voedsel. Daarbij buigen ze zich ook over de vraag welke ketenpartij welke verantwoordelijkheden heeft.
Aan het eind van de middag formuleren de deelnemers aanbevelingen. Deze zijn gericht aan de Nederlandse
regeringsdelegatie die deelneemt aan CSD 18, de VN-commissie duurzame ontwikkeling.
Sprekers
Het eerste deel van de middag wordt duurzaam voedsel van verschillende kanten belicht, van productie en transport tot
handel en consumptie. Minister Gerda Verburg (LNV) houdt een spreekbeurt waarin ze een onderzoek aankondigt. Marlijn
Somhorst van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vertelt over de duurzame voedselketen vanuit
retailperspectief. Prof. dr. Henriëtte Prast doet uit de doeken hoe consumenten denken en waarom ze bepaalde keuzes
wel of niet maken. Mevrouw Prast, raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR), gaat ook in op
de beïnvloedbaarheid van die keuzes.
Discussierondes
Tijdens het tweede deel van de middag werken discussieleiders met kleine groepen deelnemers toe naar de antwoorden
op twee vragen, namelijk: Hoe kunnen we de uitkomsten van CSD 17 handen en voeten geven in Nederland? En welke
boodschap geven we mee aan de regeringsdelegatie voor CSD 18? De UN Commission on Sustainable Development (CSD)
komt volgende maand in New York bijeen. De commissie beraadt zich over DuCoPro (duurzame consumptie en productie),
afval, transport, mijnbouw en chemicaliën. Wanda Cornelissen bezet dit jaar de stoel van de vrouwenvertegenwoordiger in
de Nederlandse regeringsdelegatie. Voor meer informatie over CSD 18, zie: www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd18.shtml.
Deelnemers
Ketenpartijen zoals toeleveranciers, producenten, transporteurs en levensmiddelenhandel zijn met nadruk uitgenodigd
voor deelname. Aanmeldingen verlopen via aanmelden@de-nvr.nl. De uitnodiging voor het evenement is beschikbaar op
www.nederlandsevrouwenraad.nl/docs/UITNODIGING_sprinkhanen.pdf.
Extra achtergrondinformatie bij deze conferentie:
- In de nota Duurzaam voedsel geeft minister Verburg haar visie op de verduurzaming van productie en consumptie van
voedsel en de rol van consumenten en producenten daarbij. Zie:
www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=39545.
- De beleidsagenda Duurzame voedselsystemen is onderdeel van de nota Duurzame Voedsel en richt zich op een optimale
Nederlandse bijdrage aan de verduurzaming van het mondiale voedselsysteem, met een focus op het eiwitvraagstuk. Zie:
www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=47702.
- In de nota Duurzaam voedsel worden twee groepen aangesproken om tot een duurzamer voedselpakket te komen: de
consumenten en de zogeheten voedselketen (producenten, industrie, leveranciers, detailhandel, horeca en catering). In
het Platform Verduurzaming Voedsel zitten vertegenwoordigers van ZLTO (agrarische producenten), FNLI
(levensmiddelenindustrie), CBL (supermarkten), KHN (Horeca) en Veneca (catering). Zij tekenden een overeenkomst
waarin ze afspreken om samen met LNV een duurzamer voedselaanbod te creëren. Het CBL voert een
duurzaamheidagenda (zie www.passievoorfood.nl/detail/article/de-ins-en-outs-van-duurzaamheid/) en bracht recentelijk
een publicatie uit getiteld ‘Over tevreden consumenten. De rol van supermarkten’. Zie:
www.supermarkt.nl/cblopleidingen/bronnen/Over%20tevreden%20consumenten,%20de%20rol%20van%20supermarkten
.pdf.
- Onder leiding van WRR-raadslid prof. dr. Henriëtte Prast (www.wrr.nl/content.jsp?objectid=4244) verscheen de studie
‘de menselijke beslisser’ (www.wrr.nl/content.jsp?objectid=5167). Ook bogen onder haar leiding internationale
wetenschappers zich over de vraag wat de gedragseconomie betekent voor onder meer het omgaan met natuurlijke
hulpbronnen (www.wrr.nl/content.jsp?objectid=5277).
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Petitie tegen toelating genetisch gemodificeerde gewassen in EU
Onlangs heeft de Europese Commissie het kweken van genetisch gemodificeerde gewassen binnen de EU toegelaten. Dit
terwijl 60% van de Europeanen van mening is dat er meer informatie nodig is voordat we voedsel kweken dat een
bedreiging voor onze gezondheid en het milieu kan betekenen.
Een recent burgerinitiatief biedt 1 miljoen Europese burgers de unieke kans een officieel verzoek aan de Europese
Commissie richten. De petitie is te vinden op https://secure.avaaz.org/nl/eu_health_and_biodiversity/. De Europese
Commissie wordt verzocht om een tijdelijk verbod op het kweken van genetisch gemodificeerde gewassen in Europa en
om het instellen van een onafhankelijke, ethische, wetenschappelijke instantie om zodoende de impact van GG gewassen
te onderzoeken en regelgeving te vast te stellen. Grote partijen als Greenpeace en Milieudefensie (Friends of the Earth)
hebben zich achter het initiatief geschaard. De petitie is al door bijna een half miljoen Europeanen ondertekend. Ook
straks door jou?
Bekijk ook eens de fascinerende documentaire ‘De Wereld volgens Monsanto’ van Marie-Monique Robin op:
http://video.google.com/videoplay?docid=5995944862121634838

Info-bijeenkomst 'No Patents on Seeds' bij Omslag
In het kader van een infotour over de mondiale zaadindustrie en de patenten op zaden in Nederland, is er op
vrijdagavond 16 april bij de Omslag in Eindhoven een informatiebijeenkomst. Linda Coenen en Leen Nichols, verbonden
aan de sectie Gentech, duurzame landbouw en voedselvoorziening van A SEED, geven informatie over de wereldwijde
campagne 'No Patents on Seeds'.
De bijeenkomst begint om 20:00 uur; vanaf 19:30 staat er koffie en thee klaar. Locatie: Omslag Werkplaats voor
Duurzame Ontwikkeling, Hoogstraat 301a, Eindhoven. Gratis toegang, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Vooraf aanmelden is nodig, via: 040-2910295 of stuur een e-mail naar: omslag@omslag.nl.
Het programma biedt een filmpje over het verzet tegen de zaadindustrie elders en een infogedeelte met updates uit het
gentech-veld: zaadmultinationals nemen de zaadsector over in Nederland en Europa (Monsanto), marktcontrole van
zaadbedrijven als basis voor het promoten en verspreiden van gmo's, het huidige EU debat rond het patenteren van
conventionele zaden en de EU wetgeving hieromtrent en zaadnetwerken die actief zijn rond dit onderwerp. Ook wordt
ingegaan op de internationale campagne 'No Patents on Seeds' en de actieplannen van A SEED tegen het patenteren van
zaden, in solidariteit met de internationale actiedag van La Via Campesina (17 april).
A SEED Europe (Actie voor Solidariteit, Gelijkheid, Milieu en Diversiteit) is een internationale campagneorganisatie. Zij
hechten belang aan het betrekken van jongeren in basisdemocratische activiteiten. A SEED Europe wil de structurele
oorzaken van milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid aanpakken.
Kijk voor meer informatie op: www.omslag.nl/nieuws/00387.html.

Zorgboeren gaan voor zelfregulering
De Stichting Verenigde Zorgboeren gaat een verplicht keurmerk voor zorgboerderijen instellen. Alleen zorgboeren die aan
minimum eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en controle voldoen én zich hebben aangesloten bij een regionaal controlerend- samenwerkingsverband van zorgboeren, hebben het recht op ondersteuning van de stichting. Alleen zij
zullen op de landelijke website www.landbouwzorg.nl verschijnen. Ook komt er een onderscheid tussen zorgboerderijen
met een productieve agrarische tak, en zorgboerderijen in het groen die dat niet hebben.
Lees het volledige persbericht op:
www.multifunctionelelandbouw.nl/nieuws/nieuws-2010/persbericht-keurmerk-zorgboeren-7-4-10-/
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'Melkveehouderij in 30 jaar niks opgeschoten'
De melkveehouderij is met de massieve schaalvergroting in de laatste dertig jaar qua rendement niks opgeschoten.
Dat zei voorzitter Siem-jan Schenk van de LTO-vakgroep melkveehouderij tijdens een debat over de toekomst van
familiebedrijven, georganiseerd door de Wageningse studentenvereniging De Veetelers.
Jan Douwe van der Ploeg, plattelandssocioloog van Wageningen Universiteit, was het roerend met Schenk eens. "Het
rendement van snelle groeiers is vaak minder dan van langzame groeiers. Kleine familiebedrijven in Brazilië zijn vaak
productiever per hectare en beter voor de ecologie dan de hele grote bedrijven. Eigenlijk zou dit een wijziging in het
beleid met zich moeten meenemen."
Lees het volledige artikel dat op 12 maart verscheen in het Agrarisch Dagblad op:
www.agd.nl/1096927/Nieuws/Artikel/Melkveehouderij-in-30-jaar-niks-opgeschoten.htm.

Uitzending Zembla over antibioticagebruik in veeteelt
Op 11 april besteedde het televisieprogramma Zembla aandacht aan het overmatige gebruik van antibiotica in de
Nederlandse veeteelt en de serieuze gevolgen daarvan voor de volksgezondheid. De uitzending is nog te bekijken via deze
pagina: http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1972.0.html.

Permaculture workshops op De Twaalf Ambachten
Het bosterrein van De Twaalf Ambachten is de plek waar in 1989 de Australische permaculture grondlegger Bill Mollison
zijn eerste Nederlandse lezingen én het startsein gaf voor de aanleg van onze historische 'spiraaltuin'.
Ruim twintig jaar na dato organiseert De Twaalf Ambachten, in samenwerking met permaculture docent Leo Bakx van
Aardwerk een programma van vijf introductieworkshops.
In één dag doet u kennis en praktische ervaring op die u direct thuis of in eigen bedrijf kunt toepassen.
De nadruk ligt op de praktijk: het zelf doen en ervaren. Met een korte presentatie lichten we bovendien de theorie van de
achterliggende permaculture ethiek, ontwerpmethoden en -technieken toe.
Programma:
• vrijdag 23 april: Thuis composteren - organisch restmateriaal omtoveren tot voeding voor uw planten
• vrijdag 21 mei: Combinatieteelt voor iedereen - planten die elkaar stimuleren en beschermen
• vrijdag 18 juni: Paddestoelen kweken - organisch afval thuis verwerken tot eetbare paddestoelen
• vrijdag 9 juli: Zaden van zelfvoorziening - Zelf zaden telen, oogsten, bewaren
De workshops kunnen afzonderlijk, maar ook als serie gevolgd worden. Voorkennis van permaculture of tuinieren is niet
noodzakelijk. De inhoud van de workshops is gericht op toepassing in allerlei situaties: van studentenflat en villa tot
bedrijfspand, van woonwijk tot bedrijventerrein.
Lestijden en –plaats: De workshops duren van 10.00 tot 16.00 uur en vinden plaats op het terrein van De Twaalf
Ambachten, Mezenlaan 2, Boxtel.
Aanmelden en kosten: Cursusbedrag per persoon per workshop € 90,- incl. BTW. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal,
koffie, thee en lunch.
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 16.
Aanmelding en meer informatie via info@de12ambachten.nl, of bel 0411-672621. Website: www.de12ambachten.nl.
Meer informatie over Leo Bakx en Aardwerk vindt u op www.aardwerk.org.
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Natuurlijk tuinieren op een kleine oppervlakte
Op zaterdag 24 april organiseert Transition Town de Pijp in Amsterdam de cursus ‘Natuurlijk tuinieren op een kleine
oppervlakte’.
Bij natuurlijk tuinieren gebruik je in plaats van chemische voedings en bestrijdingsmiddelen gezonde, op de natuur
gebaseerde methodes. Die methodes kun je ook op kleine schaal toepassen, al is er wat meer creativiteit voor nodig.
De cursus, gaat vooral over hoe je, als je geen tuin hebt, toch een gedeelte van je voedsel zelf kan produceren, op
balkons, in geveltuinen, raamkozijnen en keukenkastjes is van alles mogelijk. Zelf composteren, groente, kruiden, fruit en
paddestoelen kweken zijn ook met weinig ruimte erg leuk en inspirerend. Het kan je ook een aardige duit schelen omdat
juist paddestoelen, kruiden en kiemplantjes in verhouding tot hun gewicht heel erg duur zijn in de winkel.
De cursus wordt gegeven door Ishi Crosby, hij is Permacultuur ontwerper en leraar. Hij heeft veel ervaring met het
toepassen van Permacultuur principes in verschillende landen, projecten en situaties. Hij is ontwerper en adviseur voor
het Permacultuur project Font de Llum in Noord Spanje en werkt, samen met Taco op de Wilgenhoeve (Friesland) en de
Permacultuur voorbeeldtuin bij Deventer.
De cursus duurt een volle dag en begint om 10.00 uur op Wijkcentrum Ceintuur in de Gerard Doustraat 133. De kosten,
50,- Euro zijn voor een lange intensieve cursusdag. Wij verzorgen een lunch en avondeten, waarvan we de kosten samen
hopen te delen.
Info: 020-4004503. E-mail: stadsnatuur@wijkcentrumceintuur.nl Web: http://depijp.transitiontowns.nl.

Open huis tijdens ‘Solar Days’
Van 8 tot 16 mei vinden in Nederland en in vele andere Europese landen weer de jaarlijkse Solar Days plaats. In
Nederland worden de activiteiten georganiseerd door Holland Solar, de brancheorganisatie voor zonne-energie, in
samenwerking met ODE (Organisatie voor Duurzame Energie). Tijdens de Solar Days vinden verschillende evenementen
plaats rond het thema zonne-energie. Zie www.solardays.nl/evenementen_2010.html voor een overzicht.
Een belangrijk element van de Solar Days zijn de open dagen, waarbij zonne-energiegebruikers hun huis open stellen voor
geïnteresseerden. Geïnteresseerden kunnen zo een kijkje nemen bij bezitters van zonnestroomsystemen en zonneboilers.
De eigenaren kunnen vertellen over hun ervaringen met de aanschaf, de installatie, het gebruik en soms ook subsidieperikelen behorend bij hun zonne-energiesystemen. Op www.duurzameenergie.org/ODEwiki/Solar_Days_2010 is een
kaart geplaatst met alle huizen in Nederland die zijn te bezichtigen. Wilt u uw huis ook openstellen, dan kunt u zich nog
aanmelden op www.duurzameenergie.org/site/index.php?option=com_form&form_id=3.
Kijk voor meer informatie op de website www.solardays.nl.

Dag van de Aarde
Op donderdag 22 april is de wereldwijde jaarlijkse actiedag Earth Day (Dag van de Aarde). Overal ter wereld wordt
Earth Day gevierd met tal van activiteiten, manifestaties, acties en feesten. Ook in Nederland vinden ieder jaar veel
activiteiten plaats. Kijk op de website www.dagvandeaarde.nl voor meer informatie.
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Agenda
15 april

Werkconferentie ‘Sprinkhanenstamppot met jus’ door de Nederlandse Vrouwen Raad in Den Haag (ZH)

15 april

‘Smultuin’ workshop door Gezonde Gronden Gooi in de Serre te ’s Graveland (NH)

16 april

Informatiebijeenkomst ‘No Patents on Seeds’ door A SEED bij de Omslag in Eindhoven (NB)

17 april

NVLV inspiratiedag in de Warmonderhof in Dronten (FL)

17 april

Start cursus ‘Permacultuur in de Moestuin’ bij Gezonde Gronden in Den Haag (ZH)

20 april

Lezing ‘2012 en wat daarna komt… Tijd, ruimte en voorspellingen’ door Patries van Elsen bij Itaka in
Wageningen (Gld)

22 april

Dag van de Aarde (Earth Day), met diverse activiteiten op diverse locaties

22 april

‘Smultuin’ workshop Gezonde Gronden Gooi in de Serre in ’s Graveland (NH)

23 april

Permaculture Workshop over thuis composteren door Leo Bakx (Aardwerk) bij de Twaalf Ambachten in
Boxtel (NB)

24 april

Cursus ‘Natuurlijk tuinieren op een kleine oppervlakte’ door Transition Town de Pijp te Amsterdam (NH)

30 april t/m
4 mei

5-daagse workshop ‘Creëer samen met de Natuur uw moes- en kruidentuin’ door Kris Tolomei (Tuin van
hEden) in Centrum Lorien te Poncelle/Tintigny in België

2 mei

Dagworkshop ‘Energetische voorbereiding op 2010’ door Patries van Elsen bij Itaka in Wageningen (Gld)

8 t/m 16 mei

Solar Days met open huis zonne-energiegebruikers op diverse locaties in Nederland

14 + 15 mei

Open dagen EM (Effectieve Micro-organismen) bij Dick van der Maat in Boskoop (ZH)

18 mei

Lezing ‘2012, de onthulling’ door Peter Toonen bij Itaka in Wageningen (Gld)

21 mei

Permaculture Workshop over combinatieteelt door Leo Bakx (Aardwerk) bij de Twaalf Ambachten in
Boxtel (NB)

31 mei

Intekening voor SDE subsidies voor zonnepanelen met grootte tussen 15 kWp en 100 kWp

18 juni

Permaculture Workshop over paddestoelen kweken door Leo Bakx (Aardwerk) bij de Twaalf Ambachten in
Boxtel (NB)

23 juni

Training ‘Bewust agrarisch bedrijf’ door Jaap Vermue in Zundert (NB)

7 juli

Training ‘Bewust agrarisch bedrijf’ door Jaap Vermue in Zundert (NB)

9 juli

Permaculture Workshop over zaden door Leo Bakx (Aardwerk) bij de Twaalf Ambachten in Boxtel (NB)

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) is een landelijke beweging voor vernieuwende werkwijzen in bodembeheer, landen tuinbouw en boer-burger verbanden. Het netwerk bestaat uit organisaties en ondernemers, die ieder vernieuwend bezig zijn en samen
in themagroepen en deelnetwerken kennis en ervaring uitwisselen en ontwikkelen.
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 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.
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