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Beste mensen,
Gaarne vragen we weer jullie aandacht voor een aantal nieuwsberichten in ultra-kort bestek. Voor meer
informatie zij verwezen naar onze website. Ctrl-klik daarvoor op de plaatjes of aangegeven links.
1. Van de bestuurstafel
Zoals aangekondigd hierbij het verslag (in concept) van de ALV gehouden op 17 april 2014. Vanaf die
datum is de voorzitters-functie vacant; suggesties voor invulling zijn van harte welkom. Het bestuur is van
zins een aandeel te nemen in de organisatie van een nieuwe editie van de VoedselAnders-conferentie, om
het onderwerp ‘Boeren en Bodem’ op de kaart te zetten. Het bestuur roept geïnteresseerden op die
daaraan willen bijdragen namens het NVLV. Ook bestaat de mogelijkheid bij te dragen aan de regionale
organisatie van één der ‘old-school’-Landjuwelen volgens het Quadrupool-concept die op stapel staan.
2.

Bio-boer Gjalt Tjeerdsma krijgt na 3 jaar bovengronds mest uitrijden alsnog boete van lakse overheid
Ons mede-lid Gjalt Tjeerdsma heeft 20 mei een boete van €900 opgelegd gekregen,
omdat hij op 18 februari 2013 mest uitgereden heeft, op het moment dat hij hiervoor
nog geen ontheffing had. Omdat hij als VBBM-lid ('Vereniging tot Behoud van Boer en
Milieu') drie jaar lang mee had gedaan aan de Praktijkproef 'Bovengronds mest
uitrijden' had hij goede resultaten geboekt met de bodemgezondheid van zijn land.
Daarna moest hij van de overheid de mest weer in de grond gaan injecteren, omdat
de overheid zelf geen alternatieven had ontwikkeld en er pas op 7 juli 2013 een SPmotie voor een 5-jarige ontheffing Kamerbreed zou worden aangenomen. Gjalt uit het Friese
Lippenhuizen was het niet eens met weer injecteren, besloot daarom een statement te maken en
ondernam een protestactie. Hulde Gjalt, dit zouden meer mensen moeten doen! Dank aan biojournaal.nl
3.

4.

Nieuwe Wereldlezing 'Gezond voedsel van grond tot gebruiker' door Roelf Havinga in Wageningen
In Duitsland en Denemarken vallen melkveestapels om als gevolg van chronisch
botulisme, dat wordt veroorzaakt door aanwezigheid van glyfosaat in het veevoer.
Glyfosaat is het actief bestanddeel van het herbicide Roundup waarmee al het uit
de Amerika's geïmporteerde gentech veevoeder rijkelijk wordt bespoten. Wat
hangt ons in Nederland boven het hoofd? De gevolgen van bestrijdingsmiddelen
verderop in de voedselketen zijn enorm. Roelf geeft hier verschillende voorbeelden
van. €10, 17 juni, 19.30 uur, Hotel De Nieuwe Wereld, Marijkeweg 5, Wageningen.

Amerikaanse moeders roepen EPA hardhandig op het matje over toelating van herbicide Roundup
Als het aan de American Moms van Zen Honeycutt (foto) ligt, gaat het
bestrijdingsmiddel Roundup in de VS binnenkort een moeilijk leven tegemoet. De
moeders willen het middel van tafel hebben, dat kortgeleden werd aangetroffen
in moedermelk. Ze hebben de milieuwaakhond EPA, de Environmental Protection
Agency uit de VS, 5 dagen lang gebombardeerd met >tienduizend telefoontjes, in
die mate dat het instituut een week lang van zijn werk werd gehouden. De EPA
overweegt momenteel herziening van de vergunning voor Roundup, net zoals de
Europese EFSA, en wilde dat eigenlijk afdoen als een formaliteit. Door de actie
van American Moms zou dat binnenkort wel eens heel anders kunnen komen te
liggen. Ook in Europa is er verzet tegen waarschijnlijk verlengen van de Roundup-toelating door de EFSA.
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Op 20 juni start de 9-daagse cursus Kwantum Landbouw o.l.v. Henk Kieft i.s.m. GaiaSira
U kunt zich nog opgeven. De cursus is bedoeld voor mensen die interesse
hebben in het verkennen van de inmiddels bestaande praktijk, de
mogelijkheden en de maatschappelijke relevantie van 2 vernieuwende
landbouwtechnieken. Alle onderdelen worden verzorgd door Henk Kieft in
samenwerking met een boer(in) die de besproken technieken in de eigen
bedrijfsvoering toepast. Aanmelden en inlichtingen op info@gaiasira.nl of Marijke Kuipers 06 4238 3361
6.

Praktijkdag bij Manfred en Friedrich Wenz in Schwanau, bij Freiburg, over direct-zaaimethoden
Zoals al enige jaren het geval is, organiseren vader en zoon Wenz (foto)
weer twee velddagen van formaat. Zij komen ook voor in het boek ‘Heel de
Wereld’ van Jelleke de Nooy-van Tol, voor mensen die geïnteresseerd zijn in
een beschrijving van het bedrijf Eco-Dyn. De dagen vinden dit jaar plaats op
maandag 16 en dinsdag 17 juni. ’s Ochtends een zeer interessante lezing
over de ontwikkeling van het bodemleven op het bio-dynamische bedrijf
zonder enige vorm van bemesting en ’s middags na een uitstekende warme maaltijd het veld in. Het
programma is de rit ruimschoots waard. Kosten €50 incl. buffet. Duits gesproken. Friedrich@eco-dyn.de
7.

Doorlopend programma van Itaka. Adres: Utrechtseweg 131 naast het politiebureau in Renkum.
12juni Reiki I cursus op de donderdagmiddagen
18 juni Lezing door Haggai Katz en zijn ‘Speciale Medische Team’
20 juni (begonnen) ‘Intuïtieve ontwikkeling voor beginners’, 4 dgn

8.

Het begin van het Nederlandse broccoliseizoen wordt gevierd in Amsterdam: B. is coming to town..
Het is een alarmerende trend: mensen eten te veel zout, suiker en vet en te
weinig...precies: Broccoli! Kijk eens om je heen, in onze straten, op stations en zelfs
bij sportevenementen worden we omringd door slimme voedselcampagnes. Ze
proberen ons allemaal eten te laten eten dat helemaal niet zo gezond is. Om te
laten zien dat het ook anders kan zijn ze met FoodGuerrilla een grassroots
marketingcampagne begonnen om mensen wakker te schudden. Zegt het voort!
Van 31 mei t/m 11 juni zorgen we dan samen voor een ongekende Broccoli Buzz!

9.

Friese boeren onderzoeken met dierenartsen de potentie van kruiden als antibiotica-vervangers
Sjoerd Miedema uit Haskerdyken is in april samen met collega’s en de ons welbekende
dierenartsen Groot en Van ’t Hooft 2 weken in India op bezoek geweest om het
gebruik van kruiden als antibiotica-vervangers te onderzoeken. Het is een zeer
leerzaam bezoek geworden dat veel mogelijkheden biedt voor toepassing in
Nederland. In oktober zal er door de Indiërs een tegenbezoek worden gebracht dat
veel nieuwe inzichten belooft. Zeer waarschijnlijk wordt er op 23 oktober een NVLVthemadag aan het onderwerp gewijd. Alvast reserveren in de agenda’s!

10. Ander nieuws
a. Dow Agro komt met boter-zachte oplossing voor glyfosaat-resistentie in onkruiden
b. Risico's van Imidacloprid heroverwogen door WUR en RIVM
c. Monsanto betrokken bij dagelijkse destructie van Colombiaans ecosysteem

