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Netwerk Vitale Landbouw en Voeding  

Nieuwsbulletin 2011 - nr. 2 

Beste lezer,  
 
Het tweede nieuwsbulletin van dit jaar heeft jammer genoeg lang op zich laten wachten. Wij hopen dit met u goed te 
maken door de frequentie te verhogen en voortaan telkens in de eerste week van iedere maand u een nieuwsbulletin toe 
te sturen. Te beginnen bij de eerste week van oktober, al over enkele weken dus. Zo hopen wij u volledig ‘bij de tijd’ te 
kunnen houden. Veel leesplezier gewenst!     
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NVLV nieuws 

Donderdag 6 oktober: NVLV themadag "Bijen en wormen: de basis voor onze voedselproductie" 
 
Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding organiseert op donderdag 6 oktober 2011 een themadag met als onderwerp 
"Bijen en wormen: de basis voor onze voedselproductie". De themadag wordt gehouden in ‘De hoeksteen’ in Swifterbant 
(Noord-Flevoland). 
 
Onze voedselproductie is voor een groot deel afhankelijk van bestuivende insecten en bodemorganismen. Op deze 
themadag besteden we aandacht aan twee belangrijke vertegenwoordigers van beide groepen: de bijen en de wormen. 
We kijken naar de oorzaken van de teruggang van zowel bijen als wormen in de moderne landbouw, en naar mogelijke 
oplossingen. Ook kijken we hoe boeren bewust kunnen sturen op het vergroten van de aantallen bestuivende insecten en 
het bodemleven.  Zowel bijen als wormen bepalen mede het inkomen van de boer: de boer die hier kennis van heeft kan 
hier mee leren werken en er zijn voordeel mee doen. 
 
Programma 
 
09.30 – 10.00 uur: Inloop en koffie / thee 
 
10.00 – 11.00 uur: Romée Van der Zee – De honingbij: het nut, de kansen en de bedreigingen.  
Romée Van der Zee is een internationaal bekende bijenexpert van het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek (NCB), 
een organisatie die onderzoek verricht naar de oorzaak en de ontwikkeling van bijensterfte in Nederland.  
 
11.00 – 11.15 uur: koffie / thee in de zaal 
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11.15 – 12.15 uur: Peter Vanhoof – De bovenwereld van de bijen en de onderwereld van de wormen.  
Peter Vanhoof (Organic Forest Polska) is een praktijkdeskundige van de honingbij: hij heeft circa 100 bijenvolken in 
beheer en is voorzitter is van een bijenvereniging in Polen. Dhr. Vanhoof is in België geboren en woont en werkt sinds 
1994 in Polen. 
 
12.15 – 13.00 uur: LUNCH – stamppotmaaltijd met zuiveltoetje plus mogelijkheid tot netwerken  
 
13.00 – 13.30 uur: Speakers’ corner – mogelijkheid voor korte presentaties / aankondigingen (graag vooraf opgeven bij 
de organisatie) 
 
13.30 – 14.30 uur: Egbert Lantinga – Het nut van aardwormen en de kansen voor de boer.  
Egbert Lantinga (Leerstoelgroep biologische landbouwsystemen, WUR) heeft met zijn studenten onderzoek gedaan naar 
de levenswijze en het nut van verschillende soorten aardwormen (40 soorten) op de bedrijven van Theo Spruit en Jan ter 
Voort. Elk type worm vervult een bepaalde functie in de biotoop van het bodemleven. Boeren kunnen veel doen (en nog 
meer laten) om het leven van de aardworm te bevorderen.  
 
14.30 – 15.00 uur: Paneldiscussie 
 
15.00 uur: Sluiting themadag door de voorzitter 
 
Tot circa 16.00 is er nog een koffie / borrel voor de deelnemers die na willen praten. 
 
PMOV themadagen 
Deze themadag wordt georganiseerd in de traditie van de PMOV, één van de voorlopers van het Netwerk Vitale Landbouw 
en Voeding. De PMOV (Platform Minderhoudhoeve, Ossekampen, VEL/VANLA) bestond uit een groep melkveehouders en 
wetenschappers die eind jaren ‘90 verder wilden gaan met ecologische technieken en principes waarmee goede resultaten 
werden behaald op de proefbedrijven van het Wageningen Universiteit en Research Centrum. De essentie van de PMOV 
aanpak was: structuurrijker en eiwitarmer voeren > gezondere dieren > betere mestkwaliteit > stimuleren bodemleven > 
minder kunstmest. Deze aanpak vormt de basis van de kringlooplandbouw die nu door de NVLV gepropageerd wordt. Het 
PMOV organiseerde regelmatig inspirerende themadagen, een traditie die het NVLV graag wil voortzetten. 
 
Meer informatie en aanmelden 
Op de website www.netwerkvlv.nl vindt u onder "actuele agenda" meer informatie over deze themadag. U kunt zich daar 
ook online aanmelden. De themadag wordt gehouden in "de Hoeksteen" in Swifterbant (Noord-Flevoland). Alle 
geïnteresseerden zijn welkom. De kosten van de themadag zijn €45,- per persoon, inclusief lunch en consumpties. Leden 
van het NVLV krijgen €10,- korting. 

Achtergrondinformatie bij de themadag: discussie over bijensterfte n.a.v. uitzending Zembla 
 
De uitzending “Moord op de honingbij” van het journalistieke tv-programma Zembla op 12 maart jl. maakte flink wat 
discussie los over de oorzaken van de bijensterfte, en het huidige onderzoek daarnaar. In het programma werd de 
onafhankelijkheid van het onderzoek uitgevoerd door Wageningen UR in twijfel getrokken. Het WUR voelde zich dan ook 
genoodzaakt om direct twee dagen later in een uitgebreid persbericht de verdachtmakingen tegen te spreken. Dit 
persbericht valt nog te lezen op deze webpagina, tezamen met het commentaar erop van diverse mensen: 
www.wur.nl/NL/onderzoek/ResearchBlog/2011/03/14/statement_pesticiden_bijenhouderij.htm.  
 
Dr. Jeroen P. van der Sluijs van de Universiteit Utrecht, die al langer wijst op insecticiden (met name neonicotinoide 
insecticiden) als oorzaak van de bijensterfte, gaf ook een uitgebreid commentaar op het persbericht van Wageningen UR. 
Dit valt te lezen op deze pagina: http://imkerplatform.nl/component/content/article/28-bijenwur/387-kanttekeningen-bij-
statement-wageningen-ur-over-pesticiden-en-de-nederlandse-bijenhouderij.  
 
Op deze pagina van Zembla valt de uitzending over de bijensterfte nog te bekijken: 
http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=40025&cHash=fd75dae9028114f703c159f28
e75ee84. Op dezelfde pagina zijn ook nog vele interessante links te vinden over het onderwerp, en de latere 
besluitvorming in de tweede kamer over het toelaten en beoordelen van neonicotinoide bestrijdingsmiddelen.          
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Verslag van de NVLV themadag “De bodem, uw ecologisch kapitaal”, gehouden op 12 april in Swifterbant 
 
Op 12 april dit jaar organiseerde het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding in samenwerking met de Vereniging tot Behoud 
van Boer en Milieu (VBBM) de voorgaande PMOV themadag, met als thema "De bodem, uw ecologisch kapitaal". Het 
volledige programma van deze themadag valt nog terug te bekijken op deze pagina: 
www.netwerkvlv.nl/index.asp?menu=01&id=3&id=46 (klik op de namen van de sprekers voor informatie over de 
verschillende sprekers en de inhoud van de presentaties).  
 
Van deze themadag zijn twee verslagen gemaakt: Annet van Hoorn schreef een verslag van vier pagina's, dat is te 
downloaden via deze link: 
www.netwerkvlv.nl/downloads/Verslag_Themadag_NVLV_De_bodem_uw_ecologisch_kapitaal_12_apr_11.pdf. 
Daarnaast schreef Maria Groot een uitgebreider verslag, met meer technische details, van negen pagina's. Dit verslag is te 
downloaden via deze link: www.netwerkvlv.nl/downloads/verslagThemadag12aprilMG.pdf. 

Verslag van de NVLV bijeenkomst met Michael Roads, gehouden op 17 april in Twello 
 
Van 15 t/m 28 april dit jaar was Michael Roads in Nederland om diverse workshops en presentaties te geven. Op speciaal 
verzoek van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding gaf Michael op 17 april een extra lezing voor NVLV leden in Twello. 
Deze lezing had als thema: "Jezelf als spil van je bedrijf / het centrum van het universum". Op 
www.netwerkvlv.nl/downloads/MichaelRoads_20110417_Verslag.pdf is een weergave te lezen van zijn presentatie. 
 
Michael Roads is iemand die bij veel leden van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding wel bekend is. Begonnen als boer 
en pionier van de biologische landbouw in Australië, is Michael zich steeds meer gaan richten op communicatie en 
verbinding met de natuur, wat uiteindelijk is uitgemond in diepe inzichten betreffende onvoorwaardelijke liefde voor jezelf 
en het algeheel. Deze spirituele reis is vastgelegd in diverse veelgelezen boeken als "Conscious Gardening", "Talking with 
Nature", "Journey into Nature" en "Through the eyes of love - Journeying with Pan". De laatste jaren reist Michael vooral 
veel de wereld rond, om als spiritueel leraar en begenadigd verteller presentaties en meerdaagse workshops (intensives) 
te geven. Zie voor meer informatie de Nederlandse website www.michaelroads.nl of de internationale website 
www.michaelroads.com. 

 
 

Nieuws van deelnetwerken, leden & partners 

NVLV-Zuid: uitnodiging voor een ouderwets gezellige dag met boeren en burgers te Nistelrode op zaterdag 1 
oktober 
 
Na vele jaren met “Zuiddagen” is er na een periode van stilte nu weer een nieuw initiatief om elkaar te ontmoeten! Omdat 
er geen menskracht aanwezig is die de groep Zuid wil of kan trekken op dit moment neemt Itaka, als bedrijfslid van 
Netwerk Vitale Landbouw en Voeding, hiertoe het initiatief. Met dezelfde sfeer en met een aantal oude bekenden 
organiseren we een gezellige dag op zaterdag 1 oktober.  
 
We zijn welkom op het hoveniersbedrijf en tuincentrum van Wim en Marja Lips, Weyen 77 te Nistelrode, tel. 0412-
612713. Wim ontwerpt energetische tuinen en hij levert een bijdrage aan de Floriade in 2012. Hij zal ons vertellen over de 
energetische kwaliteiten van verschillende planten en de wisselwerking tussen planten en mensen. Daarnaast zal hij het 
hebben over geometrische vormen in een tuin en het effect van waterlopen en vijvers. ’s Middags kan je zelf voelen en 
ervaren wat Wim vertelt in de tuin op het bedrijf.  
 
Naast de lezing van Wim zal er ruimte zijn voor eigen inbreng.  In de speakerscorner is er 5 minuten tijd om iets te 
vertellen wat je bezighoudt of wat je graag wilt delen. Laat van te voren weten of je hiervan gebruik wilt maken.  
 
De laatste jaren is Riny Brugmans secretaris geweest van de NVLV groep Zuid en hij legt op deze dag officieel zijn functie 
neer. 
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Dagprogramma Zuiddag 1 oktober 
 
9.45 uur  Ontvangst met koffie en thee 
10 uur   Opening door voorzitter Piet Bongers 
10.05 uur  Energetische instroomoefening door Geertruida van der Wal 
10.15 uur  Presentatie door Wim Lips (zie hierboven) 
11.15 uur  Koffiepauze 
11.30 uur  Speakerscorner met 5 minuten spreektijd per spreker. 
12 –13 uur  Lunchpauze met zelf meegebrachte lunch 
13 uur   Wim geeft een rondleiding op zijn bedrijf, waarbij we zelf gaan voelen etc 
14 uur   Speakerscorner  
14.30 uur  Een energetische oefening onder begeleiding van Piet 
14.55 uur  Energetische afsluiting van de dag door Geertruida 
15 uur   Sluiting door voorzitter Piet 
 
Iedereen is welkom op deze ‘boerendag’ van 10 tot 15 uur, kosten € 15,-. Fijn als je er ook weer bij bent en nodig andere 
belangstellenden uit om met je mee te komen! Voor koffie, thee en lekkers wordt gezorgd, maar iedereen neemt wel zelf 
boterhammen mee voor de lunch!  
 
Je kunt je aanmelden bij Marianne van der Schilden (welkom@itaka.nl, 06-42982383), Piet Bongers (06-51228375) of 
Geertruida van der Wal (0317-416183). 

Nieuw initiatief: www.versvandeboerderij.nl voor sterkere boer-burger banden 
 
NVLV-beroepslid Han van Riel is samen met Friedhelm Veldhuijzen een initiatief begonnen om de directe banden tussen 
boeren en burgers in Nederland te versterken. In de geest van het in de USA populaire CSA (Community Supported 
Agriculture) hebben ze de website www.versvandeboerderij.nl opgezet, dat als webwinkel kan gaan fungeren voor de 
directe verkoop van producten van boer naar burger in Nederland. 
 
Een discussiestuk over de achterliggende gedachten voor dit initiatief is te lezen op 
www.netwerkvlv.nl/downloads/boerderieidee_discussiestuk.pdf. Reacties op dit stuk zijn welkom, deze kunt u sturen naar 
Han van Riel op agratax@xs4all.nl, of telefonisch via 06-21237952.  
 
Zie ook een wat kortere versie van dit artikel dat verscheen op het weblog van het tijdschrift Boerderij: 
www.boerderij.nl/10115939/Landbouw/Boerenblogs/Vers-en-rechtstreeks-van-de-boer.htm. Ook de daarbij horende 
reacties zijn het lezen waard. 
 
Meer info over CSA:  
 
- Meer over de principes van CSA (Community Supported Agriculture) valt te lezen op deze Amerikaanse website: 
www.localharvest.org/csa/. Of lees dit stuk dat Han van Riel schreef na zijn bezoek aan verschillende CSA in de USA: 
www.netwerkvlv.nl/downloads/CSA_Han_van_Riel.pdf.   
- Een scriptie van een WUR student uit 2008 over de toepassing van CSA principes in Nederland is te downloaden op 
www.rso.wur.nl/NR/rdonlyres/A191B506-F059-4D84-923D-AC828F3939DD/64786/JohnOtters_FullReport.pdf.  
- Inmiddels is het begrip “VersVoko” (Vers Voedsel Coöperatie) in Nederland in zwang geraakt, in navolging van de 
succesvolle Vlaamse “Voedselteams”. Lees meer hierover op de website www.versvoko.nl (N.B. deze website is helaas niet 
goed bezoekbaar met Internet Explorer, maar wel met alternatieve browsers zoals Firefox etc.) 
   
Han van Riel schrijft regelmatig bijdragen voor het weblog van de Boerderij. Zijn blogs zijn te lezen via deze link: 
http://www.boerderij.nl/1045960/Landbouw/Wereldbloggers/bloggers/Han-van-Riel.htm.      
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Kijktip: uitzending Eénvandaag over gebruik van allicine (knoflook) in de veehouderij 
 
Op 18 mei jl. heeft het televisieprogramma Eénvandaag het gebruik van allicine, een natuurlijk extract van knoflook, 
belicht als alternatief voor antibiotica. Er wordt gesproken met Chris Borren (biologisch pluimvee bedrijf) en Arnold van 
Veelen uit Biddinghuizen, die een groot regulier melkveebedrijf heeft en al 5 jaar geen antibiotica meer gebruikt. Dit niet 
zozeer uit ideologische motieven maar omdat het hem meer oplevert (lager vervangingspercentage koeien, melk hoeft 
niet te worden weggegooid bij gebruik antibiotica etc). Hij heeft ook een hoogwaardig fokbedrijf en is erg tevreden met 
Allicine. Het vervangt bij hem antibiotica bij onder meer uierontstekingen. 
 
NVLV bestuurslid Maria Groot komt ook in de uitzending aan het woord, in haar functie als onderzoeker bij het RIKILT en 
trekker van de projecten “Fyto-v” en “Natuurlijk gezond”. De uitzending van Eénvandaag is nog te bekijken op deze 
website: www.eenvandaag.nl/gezondheid/37854/natuurlijk_alternatief_voor_antibiotica_allicine. 
 
Zie verder ook deze bijdrage van Maria op het “Research blog” van Wageningen UR: 
www.wur.nl/NL/onderzoek/ResearchBlog/2011/05/19/antibiotica_kruiden.htm, en de website www.fyto-v.nl van het 
project Fyto-v, waar o.a. de zogenaamde “stalboekjes” zijn te downloaden: informatieboekjes over het gebruik van 
natuurlijke middelen in verschillende veeteelt sectoren.     

Avondworkshop ‘Quick scan met Bewust Bedrijf Model’ door Jaap Vermue bij 
Itaka in Bennekom  
 
Hoe staat het ervoor met mijn bedrijf, waar sta ik zelf als ondernemer, wat staat me te 
doen om mijn bedrijf of organisatie weer in de juiste beweging te krijgen? Allemaal vragen waar veel leidinggevenden en 
ondernemers mee worstelen. Het ‘Bewust Bedrijf Model’ is een overzichtelijk instrument wat in korte tijd antwoorden en 
veel nieuwe inzichten geeft. Het bijzondere van het werken in dit model is dat die inzichten niet alleen via het hoofd gaan, 
maar dat je direct en aan den lijve ervaart. Het model ligt op de grond. Door op een van de cirkels te staan 'weet' je wat 
aan de orde is ten aanzien van dat aspect van je bedrijf. Je ontdekt de dynamiek in je bedrijf en krijgt inzicht in 
oplossingsrichtingen. 
 
Tijdens de workshop krijgen alle deelnemers via het model zicht op de belangrijkste ontwikkelpunten in hun eigen 
organisatie of werk. Voor enkele deelnemers werken we dit verder uit. Het is voor alle aanwezigen leerzaam om te zien 
hoe verandering werkt en wat de link is tussen persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling in het bedrijf. 
 
Datum: dinsdagavond 20 september van 19.30 tot 22.00 uur 
Locatie: Itaka, Landgoed de Born, Bornweg 12b, 6721 AH Bennekom 
Kosten: € 45,00 
Informatie: kijk op www.bewustbedrijf.nl  
Aanmelden: mail naar Itaka, welkom@itaka.nl  
 
Let op: sinds eind augustus is Itaka verhuisd van de Industrieweg in Wageningen naar een fijne plek in het bos aan de 
rand van Bennekom. Het nieuwe adres is: Landgoed de Born, Bornweg 12B, 6721AH Bennekom. 
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Nieuwe boeken over biofotonen en chromatografie bij Bio-Ron (www.bio-ron.com) 
 
Twee bijzondere boeken hebben wij onlangs in ons assortiment opgenomen en zijn via onze webshop te verkrijgen: 
 

Chromatography, Beelden van Energie. Door Jaap Bakker en Adri Misset. 
De onlangs overleden Jaap en zijn onafscheidelijke partner Adri zijn eigenlijk de compost 
goeroes van Nederland, hun hele leven zijn ze met compost bezig geweest en hebben veel 
mensen geïnspireerd. Zelf ben ik ook o.a. via hen op dit pad geraakt en ben geraakt en blij hun 
gedachtegoed nu in dit prachtige boek gebundeld te zien. 
Het boek behandelt het gebruik, het maken van de zogenaamde chroma's zoals ook wij in de 
bodem analyses gebruiken. Het gaat diep in op de moderne landbouw en behandeld o.a. de 
invloed van genetisch gemanipuleerde gewassen.  
Tientallen kleurrijke illustraties, foto's en chroma afdrukken scheppen een duidelijk beeld met 
begeleidende tekst. Een bijzonder boek dat uit liefde voor de landbouw is samengesteld. Zie 
ook de website www.beeldenvanenergie.nl. 
 

 
Biofotonen, bron van energie / levenslicht. Door Yvonne Sangen en Karin Tazelaar-van Es.  
Ben je op zoek naar meer vitaliteit en bezieling? Dan kan dit Ankertje jou veel bieden! De auteurs 
gaan op zoek naar antwoorden in de wereld van biofotonen, lichttherapie en bioresonantie, daar 
waar wetenschap en spiritualiteit samenkomen. 
De hoeveelheid biofotonen die een levensmiddel uitstraalt is een maat voor de innerlijke kwaliteit. 
Een bodem, plant, dier of mens bevat meer biofotonen wanneer deze gezond is en dat is 
meetbaar. Wanneer we dus de kwaliteit en de kwantiteit van de biofotonen in ons lijf kunnen 
verhogen zal ons leven er gezonder, vitaler en stralender uitzien. De auteurs geven in dit boek 
tips en oefeningen om biofotonen aan te trekken en vast te houden. 
Uiteraard verwijzen de auteurs ook naar ons boek "Op zoek naar vitale voeding", samen met dit 
nieuwe boekje zijn dit de enige Nederlandstalige boeken over biofotonen. U zult er in de toekomst 
steeds meer over horen en lezen!! 

 
De beide boeken zijn eenvoudig te bestellen via onze website, zie www.bio-ron.com/producten/boeken-dvds-en-
cds/boeken.html. 
 

Landjuweel De Hoeven genomineerd voor Beste Leerbedrijf 2011 
 
Landjuweel de Hoeven, het bedrijf van NVLV-leden Thijs en Annemie Scholten-
Lepelaars, is dit jaar genomineerd voor de verkiezing ‘Beste leerbedrijf van het 
Jaar’. Deze verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door Aequor (het 
voormalige Lobas, Landelijk Orgaan Beroepsopleidingen Agrarische Sectoren).  
 
Om genomineerd te worden moet een leerbedrijf hoog scoren op onderdelen als investeren in opleiden, betrokkenheid van 
de praktijkopleider, innovatie en samenwerking met de omgeving. 
 
Dit jaar was er voor het eerst sprake van een intersectorale verkiezing: op basis van een thema (dit jaar: duurzaamheid) 
werden drie bedrijven geselecteerd vanuit alle sectoren (dierverzorging, groene ruimte, plantenteelt, voedingsindustrie en 
veehouderij). Landjuweel de Hoeven werd hierbij genomineerd vanuit de sector plantenteelt.   
 
Op 27 oktober vindt de prijsuitreiking plaats in het Aequor gebouw in Ede. Een spreker zal ingaan op het thema 
duurzaamheid en een landelijke jury bestaande uit werkgevers, werknemers en onderwijs maakt bekend wie als winnaar 
is verkozen. 
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Column Philip Gortemaker (Ware Natuur)  
 
Vormen in de natuur 
 
Van een collega tuinierster kreeg ik pluizige zaadjes van de Cleome of kattesnor, koenjit 
zeggen de Javanen want het is een Javaanse plant die daar gebruikt wordt als geneeskrachtig 
kruid. Het heeft ongeveer de zelfde werking als hier de guldenroede. In Nederland  is het een 
mooie sierbloem. Heel etherisch met dunne uitstaande draden als de snor van een kat. 
 
Ik sneed de eerste bloemen af en prikte mij meteen aan harde doornen, als bij een roos. Thuis op de vaas kwam er een 
bekende geur af. Een penetrante hashgeur! En pas toen viel het mij op dat het blad ook sterk lijkt op de Cannabis of 
hennepplant. Toch heeft de Cleome niets van doen met de hennepplant, een totaal andere soort en bloeiwijze. 
 
Grappig dat bepaalde vormen en eigenschappen telkens weer terugkomen in de natuur. Natuurlijk gaat dat via de genen. 
Maar waar halen die genen hun informatie weer vandaan? 
 
Vooral de geometrie (van het blad in dit geval en ook die van de geurmoleculen) luistert uiterst nauwkeurig naar 
wiskundige wetten. Vooral die van de gulden snede (reeks van Fibonachi) en de super ingewikkelde fourieranalyses. De 
laatsten beschrijven de ingewikkelde patronen van trillingen als ze op elkaar botsen. Vergelijk het met een hand vol 
kiezelsteentjes die je in vlak water gooit en dan allerlei kringpatronen ziet ontstaan. Daar is onderhand veel onderzoek 
naar gedaan en onze moderne UMTS-telefonie is daar een afgeleide van. 
 
Een mooi boek dat deze basisvormen in de natuur beeldend maakt is: ‘Water Klank Beelden’ van Robert Boerman. Kijk 
ook eens op www.waterklankbeelden.nl. En zie hoe zo’n trillingsoerbeeld verassend overeenkomt met de bloem van de 
Cleome! 
 
 

       
 
Waterklankbeeld. Bron: Robert Boerman     Bloem van de cleome  

 
Elke vorm, elke plant, blad, bloem heeft blijkbaar haar eigen trillingsgetal. Dat kun je zelfs meten met een polygraaf maar 
ook uitpendelen. Op etherisch/elektromagnetisch niveau kun je alles als trilling beschrijven. Niets geheimzinnigs aan. De 
oerbeelden (paranormaal waargenomen etherische vormen) van planten die Goethe en Rudolf Steiner beschreven zijn 
tegenwoordig aan te tonen. 
  
En dat kom je zo maar op je klompen in je tuin tegen! 
 
Deze column is afkomstig van het weblog www.eco-spirit.nl van Philip Gortemaker. Een weblog over de verbinding van ecologie en 

spiritualiteit, met interessante tuintips en spiritueel spitwerk.  
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Najaar workshops Ware Natuur 
 
In oktober en november worden er diverse interessante en diepgravende workshops gegeven door Philip Gortemaker 
(Ware Natuur) in Twekkelo nabij Enschede. 
  
 
Workshop verdieping Ecologische Moestuin 
 
Datum: zaterdag 22 oktober en zondag 20 november  
Tijden: 10.00 – 16.00 uur  
Kosten: € 50,- incl. lunch en hand out. 
 
Zelf je groentes telen is populair. Het is lekkerder, gezonder en bespaart energie! 
Stichting Ware Natuur organiseert daarom een workshop ecologische moestuin op 
het landgoed AlGoed in het oeroude Twentse landbouw gebied. 
 
De cursus is voor mensen die meer uit hun moestuin willen halen. In de workshop wordt diep gegraven in:  
- Biologisch-Dynamische methoden zoals preparaten, kosmische invloeden en zaaikalenders, de vier rijken, de ether en 
astrale krachten etc.  
- Permacultuur zoals bodembewerking, bedekking en de bostuin,  
- Energetische landbouw en spirituele aspecten als biofotonen en quantumaspecten, plantenaura’s, elementen-
transformatie, natuurwezens, leren waarnemen, natuurmeditatie en meten energieuitstraling. 
 
 
Workshop De helende kracht van de natuur 
 
Datum: zondag 16 oktober  
Tijd: 13.00 – 17.00 uur  
Kosten: € 25,- incl. koffie/thee en hand out.  
 
Deze workshop wordt gegeven in de natuur van een landgoed met meerdere 
krachtplekken. Je leert je open te stellen voor de helende werking van de natuur 
via je hart. Je krijg een betere verbinding met de Aarde. Dit middels geleide 
meditaties, een healingsessie en het aanwezige labyrint. 
 
 
Workshop Energetische Voeding 
 
Datum: zondag 11 december 
Tijd: 13.00 – 17.00 uur  
Kosten: € 25,- incl. koffie/thee en hand out.  
 
In deze zeer boeiende workshop verteld Philip gedreven over de onbekende aspecten van 
voeding. We kennen de kwaliteit van wat we eten als vitaminen, mineralen, calorieën etc. 
Maar op fijnstoffelijk niveau wordt de echte kwaliteit bepaald! In de natuurgeneeskunde is 
het begrip lichaam en geest heel bekend, maar vreemd genoeg niet zo op het gebied van 
natuurvoeding. 
 
Al deze workshops worden gegeven door Philip Gortemaker op Landgoed AlGoed, Burg. Stroïnkstaat 411 in Twekkelo 
(nabij Enschede). Je kunt je aanmelden voor de workshops via 06-47788100 of info@warenatuur.nl.  
 
Kijk voor meer achtergrondinformatie op de website www.warenatuur.nl. De aankondigingen van de workshops zijn te 
vinden op deze webpagina:  www.warenatuur.nl/1111.  
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Andere interessante zaken (nieuws van buiten het netwerk) 

Workshop intuïtieve communicatie: Krijg jezelf en je bedrijf in balans 
 
Op woensdag 21 september en donderdag 22 september geeft Marta Williams een workshop intuïtieve 
communicatie. De workshops gaan over contact maken met de dieren op de boerderij en de leefomgeving van de dieren 
op de boerderij, zoals de bomen, het land en de gewassen. Gebruik maken van je eigen intuïtie is de leidraad. 
 
De workshops zijn toegespitst op boeren en boerinnen, maar iedereen die interesse heeft in deze workshop is van harte 
welkom. Beide dagen hebben hetzelfde programma, met dit verschil, dat de eerste dag (21e), meer gebruikt wordt voor 
uitleg en dus ook beter zal aansluiten bij diegenen voor wie dit geheel nieuw is. De 2e dag zal het accent meer liggen bij 
het zelf aan de slag gaan met intuïtie. De uitleg zal daardoor korter zijn. Het is ook mogelijk voor beide dagen te kiezen. 
 
Beide workshops worden gegeven in Lunteren op boerderij “de Groote Voort” van fam. van de Voort, producent van de 
bekende Remeker kaas. Tijdens de workshops wordt in het Engels gesproken, er is een vertaalhulp aanwezig. 
 
Kijk voor meer informatie en het volledige programma van de workshop op www.remeker.nl/workshop/.  

"Verbindingsmaatlat" meet kwaliteit verbinding boer-burger 
 
Van vele kanten wordt belang gehecht aan het aanhalen van de banden 
tussen stad en platteland. Biologische bedrijven, met name zij die het 
vermarkten van streekproducten in hun activiteitenpakket hebben, zijn daar goed in. Maar hoe goed precies liet zich tot 
voor kort lastig vaststellen in harde termen.   
 
Voor de mate van broeikasuitstoot, of de gemiddelde hoeveelheid ruimte die de gehouden dieren tot hun beschikking 
hebben, zijn rekenmodellen beschikbaar. Naar in hoeverre boerenbedrijven zich wezenlijk verbinden met hun omgeving 
zijn wel onderzoeken gedaan, maar deze resulteerden tot nu toe vooral in beschrijvingen, of bijvoorbeeld het tellen van 
het aantal verschillende activiteiten. Daarmee is echter het verhaal niet compleet. Het verbinden met je omgeving is meer 
dan de optelsom van een aantal activiteiten. Een boerderij kan bijvoorbeeld helemaal niet 'multifunctioneel' zijn, maar wel 
regelmatig 'Open Dagen' organiseren. Daarmee realiseert hij dan wel degelijk een verbinding met zijn omgeving. Dat 
geldt ook voor bedrijven die stageplaatsen bieden.  
 
De eerste P van de beroemde trits "People, Planet, Profit" zou voor agrarische bedrijven vertaald kunnen worden in 
arbeidsomstandigheden en de mate van maatschappelijke betekenis van een bedrijf. Dat laatste hangt nauw samen met 
de verbinding van het bedrijf met mensen van buiten.  
 
Een manier om te meten hoe agrarische bedrijven scoren als het om sociale verbindingen gaat, is de nieuwe 
'Verbindingsmaatlat voor de landbouw' van Daniel de Jong (PPO, WUR). Aan de hand van deze digitale 
ondernemersindicator kunnen boeren op een snelle manier inzicht krijgen in hun scores op een zevental terreinen, 
variërend van toegankelijkheid, voedsel en vermaak tot en met de geleverde regionale bijdrage. Er zijn weinig 
ondernemers die op alle punten zullen scoren. De scores op de thema's vermaak en voedsel hangen bijvoorbeeld samen 
met het feit of een bedrijf een eigen winkel heeft of niet. "Bij het bepalen van het model zijn we uitgegaan van bepaalde 
aannames. De ene activiteit is daarbij als belangrijker voor het leggen van een verbinding aangeslagen dan de andere. Je 
hoeft dus niet op al die thema's 'ja' te beantwoorden om toch een 100% score te kunnen halen", zegt De Jong. 
 
De maatlat biedt duidelijk economische kansen voor de boer. De Jong: "Hij kan hem gebruiken als instrument in 
bijvoorbeeld een overleg met de gemeente. Je kunt nu laten zien in hoe verre je je wezenlijk hebt verbonden aan de 
omgeving; je kunt er je argumenten mee onderbouwen. Je kunt het zien als onderdeel van de sociale paragraaf van je 
bedrijfsplan." 
 
Boeren die zelf aan de slag willen met de Verbindingsmaatlat, kunnen hem vinden op: www.verbindingsmaatlat.nl.  
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Jaartraining Permacultuur en Eetbare Tuinen bij het Zonnehuis in Exmorra (Fr)  
 
Zaterdag 8 oktober start bij het Zonnehuis (www.hetzonnehuis.nl) in Exmorra (Fr) een jaartraining Permacultuur en 
Eetbare tuinen. In deze jaartraining kun je op een praktische manier leren hoe je een eetbare tuin volgens permacultuur 
principes opstart en bijhoudt. De praktijk wordt ondersteund met een theoretisch gedeelte. Iedere maand is er een 
training van twee dagen in het weekend. Je doorloopt gedurende het jaar alle seizoenen in de tuin en de daarbij 
behorende werkzaamheden en aandachtspunten die erbij horen. Ervaar het. Na deze jaartraining kun je perfect thuis aan 
de slag om een eetbare oase te creëren. De jaartraining wordt afgesloten met een weekend over bewaartechnieken. 
De weekenden zijn eventueel ook los te volgen.  
 
De trainingen worden gegeven door Guy Cotemans. Guy is een gepassioneerd tuinman die de klassieke tuinbouwschool 
afrondde en zich daarnaast specialiseerde in eetbare tuinen en permacultuur. Zijn inspiratie haalt hij uit zijn opleiding 
permacultuur en bezoeken aan Engelse tuinen. Hier leerde hij dat meewerken met de natuur veel vruchtbaarder kan zijn. 
Hij ging met dit concept aan de slag in België en Nederland waar hij eetbare tuinen creëerde (permacultuur projecten) en 
in Noord-Kameroen is hij bezig met de ontwikkeling van een eetbare oase in de woestijn en zelfvoorzienend leven. 
 
Prijzen: 2 losse dagen euro 120,00, weekend met overnachting euro 170,00. 
 
1e weekend 8 en 9 oktober 
2e weekend 5 en 6 november 
vervolgdata in 2011 en 2012 zijn binnenkort bekend 
 
Voor meer informatie: guy.cotemans@telenet.be of hetzonnehuis@zonnet.nl. 

Permacultuur werk/studie dagen bij Centrum de Wilgenhoeve in Exmorra (Fr) 
 
Een tweede permacultuur project in Exmorra is iets verderop te vinden bij Centrum de Wilgenhoeve. Hier worden sinds 
reeds 8 jaar de principes van permacutuur toegepast op huis en erf. Er is daarbij o.a. een ‘aardehuis’ en een biologisch 
waterzuiveringssysteem aangelegd. In 2011 is een reeks van permacultuur werk/studie dagen (‘learning by doing’) 
georganiseerd waarbij men ervaring kon opdoen met deze wijze van ecologisch (ver)bouwen. Op dinsdag 11 t/m 
donderdag 13 oktober zijn er nog werk/studie dagen met aandacht voor ecologisch bouwen, en van dinsdag 8 
november t/m donderdag 10 november zijn er enkele afsluitende dagen. De permacultuur werk/studie dagen vinden 
plaats onder begeleiding van Ishi Crosby.  
 
Kosten: € 15,- per dag, plus een bijdrage aan de warme maaltijden in natura. 
 
Kijk voor meer informatie op www.centrumwilgenhoeve.nl/nl/agenda/programma/74-permacultuur-werk-studiedagen. 

Praktijkervaring gezocht! 
 
Boeren en tuinders: heeft u losse klussen of werk voor bijvoorbeeld een 
dag in de week? En vind u het leuk om wat van uw kennis en 
enthousiasme te delen met geïnteresseerden? Laat het ons weten! 
Stichting De Boerengroep uit Wageningen biedt Wageningse studenten 
graag de gelegenheid om ervaring op te doen in het veld, en daarvoor 
zijn we op zoek naar boeren en tuinders die het leuk vinden hulp op het bedrijf te krijgen in ruil voor het 
delen van wat praktische kennis over landbouw.  
 
Op deze pagina www.boerengroep.nl/praktijkcursus/ kunt u (onderaan) al een lijst vinden van deelnemende 
collega’s. Bent u ook geïnteresseerd om deel te nemen? Neem dan graag contact met ons op via st.boerengroep@wur.nl. 
 
Zie ook onze website www.boerengroep.nl. 
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Najaar cursusprogramma Stichting GeoBioDynamica 
 
Dit najaar worden er weer diverse cursussen gegeven door Stichting GeoBioDynamica in 
Garderen (Gld.). Deze stichting richt zich op het verzamelen van kennis en informatie met 
betrekking op het meten van energieën met de wichelroede, andere meetinstrumenten en 
speciaal met de Lecherantenne, en op het verspreiden van deze kennis. Zie voor meer 
informatie de website www.geobiodynamica.nl.  
 
Donderdag 29 september: Lezing aardstralen en wichelroeden lopen (in Zevenaar) 
 
Aardstralen, een heel natuurlijk verschijnsel. Iedereen heeft er wel eens over gehoord, maar… wat zijn aardstralen 
eigenlijk? Hoe maken dieren gebruik van dergelijke straling? Welke gewassen groeien beter op aardstralen en welke juist 
niet? Waar kan het beste een composthoop neergezet worden? En klopt het dat mensen ziek kunnen worden onder 
invloed van aardstralen? 
Tijdens de lezing geeft de docente hier de nodige informatie over. De foto’s die getoond zullen worden laten duidelijke 
voorbeelden zien van hoe aardstralen de natuur beïnvloeden en hoe zij invloed hebben op het welzijn van de mensen. 
 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur 
Docent: Mw. Ineke van den Broek 
Prijs: € 9,- bij inschrijving vooraf, € 10,- aan de zaal. 
 
Zondag 2 oktober: Praktijkmiddag aardstralen en wichelroeden lopen (in Zevenaar) 
 
Tijdens de praktijkmiddag kan de cursist zelf leren meten met een wichelroede. In de Gimbornhof -waar we gaan 
wichelen- zijn volop bomen en muurtjes te vinden waaraan te zien is dat er ondergrondse wateraders zijn. Voor iedereen 
die wil leren wichelen is het fijn om zo een bevestiging te krijgen. 
Voor deze middag is het bezit van een wichelroede noodzakelijk. Deze kan men op de dag zelf, of op de avond van de 
lezing voor € 4,- bij de docente aanschaffen. Verzamelen om 13.00 uur bij de fysiotherapiepraktijk aan de Guido 
Gezellestraat 56 te Zevenaar. 
Alleen te volgen indien ook de lezing is gevolgd. 
 
Tijd: 13.00 – 15.00 uur 
Docent: Mw. Ineke van den Broek 
Prijs: € 29,- 
 
Zondag 23 oktober, 30 oktober en 13 november: Cursus geobiologie en biosaneren 
 
Deze 3-daagse cursus is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de werking van aardstralen (geobiologie) en die 
willen leren deze straling te meten en desgewenst te ontstoren (biosaneren). 
 
Het programma van de cursus geobiologie ziet er als volgt uit: 
- Dag 1: Theoretische kennis over de aardstraalnetwerken. Met name de Currylijnen (klein diagonaal net), Hartmannlijnen 
(klein ortogonaal net) en het Groot Orthogonaal - en Groot Diagonaal Net komen uitgebreid aan bod. 's Middags gaan we 
de natuur in om te (leren) meten met wichelroede of Lecherantenne. 
- Dag 2: Breuklijnen en ondergrondse wateraders komen uitgebreid aan bod deze dag. 's Middags gaan we ze meten. 
Naast de plaats waar ze lopen, meten we ook de kwaliteit van het water (Boviswaarde) en de diepte van de wateraders. 
- Dag 3: Tijdens deze praktijkdag gaan we op een krachtplek de hele dag meten en onze bevindingen in kaart brengen. 
De afgelopen jaren blijkt dat (oud)cursisten graag veel onder begeleiding oefenen om ervaring op te doen en vragen -die 
gaandeweg ontstaan-beantwoord te krijgen. 
 
Tijd: Van 10.00 tot plm. 17.00 uur.  
Kosten: € 355,- inclusief koffie/thee en een uitgebreide lunch op de cursusdagen. 
 
Als vervolg op deze 3-daagse cursus wordt ook nog een 2-daagse cursus biosaneren gegeven (data nog nader te bepalen) 
Het programma van deze 2-daagse cursus: 
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- Dag 4: De theorie van het ontstoren van ruimten wordt behandeld, evenals de samengestelde golven, als fenomeen 
binnen het biosaneren. 
- Dag 5: Deze dag gaan we een huis ontstoren, volgens een hiervoor ontwikkeld stappenplan. 
 
In de tweede helft van november wordt er ook nog een eendaagse cursus ‘Diagnosticeren bij dieren’ gegeven. 
Met name vanuit de hoek van 'paardenmensen' kwam de vraag kwam om zelf te leren meten met een Lecher Antenne, in 
de aura van hun (huis)dier. De stichting Geobiodynamica geeft dit jaar voor de eerste keer een cursus om dit te trainen.  
 
Zie voor meer informatie over het cursusaanbod deze pagina: www.geobiodynamica.nl/agenda.html.  

 
 

Agenda 

20 september Avondworkshop “Quick scan met Bewust Bedrijf Model” door Jaap Vermue bij Itaka in Bennekom 

21 en 22 
september 

Workshop “Intuïtieve communicatie: Krijg jezelf en je bedrijf in balans” door Marta Williams in Lunteren  

29 september Lezing over aardstralen en wichelroede lopen bij Stichting GeoBioDynamica in Zevenaar 

1 oktober NVLV Zuiddag bij Wim en Marja Lips in Nistelrode 

2 oktober Praktijkmiddag aardstralen en wichelroede lopen bij Stichting GeoBioDynamica in Zevenaar 

6 oktober NVLV themadag “Bijen en wormen: de basis van onze voedselproductie” in Swifterbant 

8 oktober Start “Jaartraining Permacultuur en Eetbare Tuinen” bij het Zonnehuis in Exmorra 

11 t/m 13 
oktober 

Permacultuur werk/studie dagen (ecologisch bouwen) bij Centrum de Wilgenhoeve in Exmorra 

16 oktober Workshop “De helende kracht van de natuur” bij Ware Natuur in Twekkelo, Enschede 

22 oktober Start cursus “Verdieping ecologische moestuin” bij Ware Natuur in Twekkelo, Enschede  

23 oktober Start 3-daagse cursus geobiologie en biosaneren bij Stichting GeoBioDynamica in Garderen 

8 t/m 10 
november 

Permacultuur werk/studie dagen (afsluitende dagen) bij Centrum de Wilgenhoeve in Exmorra 

11 december Workshop Energetische Voeding door Philip Gortemaker (Ware Natuur) in Twekkelo, Enschede 

 

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) is een landelijke beweging voor vernieuwende werkwijzen in bodembeheer, land- 

en tuinbouw en boer-burger verbanden. Het netwerk bestaat uit organisaties, burgers en ondernemers, die ieder vernieuwend bezig zijn 

en gezamenlijk 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 directe link: www.netwerkvlv.nl/index.asp?menu=010301.  

 


