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Beste NVLV-leden,  
Zoals gebruikelijk klikt u op de blauwe links voor meer informatie over de besproken onderwerpen (Ctrl-klik). 
Met vriendelijke groet,        Dirk Hart, secr/penningmeester 
  

1. Van de bestuurstafel. 

De bezetting van het bestuur blijft een bron van zorg. Onze voorzitter Bessie Schadee koestert al sinds 
geruime tijd de wens haar taak over te dragen aan een opvolg(st)er, vanwege haar precaire gezondheid. 
Daarnaast heeft ons bestuurslid Michiel van Rijckevorsel geconstateerd dat zijn werkkring toch eisen stelt die 
hij nauwelijks kan combineren met zijn bestuurstaak. Ook hij wil daarom graag zijn taak overdragen. U kunt 
zich wellicht voorstellen dat, naast de lopende zaken die er nu eenmaal zijn in het secretariaat en de 
financiën ik met enige moeite toe kom aan andere zaken. Ons erelid Jelleke de Nooij-van Tol heb ik nu bereid 
gevonden actief uit te kijken naar nieuwe bestuursleden. Daarnaast ben ik voornemens onze partnerleden te 
betrekken bij een gesprek over ‘Hoe nu verder’, want er zijn genoeg nieuwe ontwikkelingen waar we iets van 
te vinden hebben, op ons terrein van landbouw en voedsel. Ik wil eindigen met een felicitatie: aan Harry en 
Chonda Luring, die dochter Marijke hebben geholpen aan een zuivelwinkel . Een mooi resultaat! Proficiat. 
 

2. Sinds 25 mei 2018 zijn er nieuwe privacy-regels (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in de EU 

Zoals in alle toonaarden aangekondigd, zijn er voor de gehele EU per genoemde datum 

nieuwe digitale privacy-regels van kracht geworden. Deze houden kort gezegd in dat 

instanties die persoonsgegevens via het internet verzamelen daar zorgvuldig mee dienen 

om te gaan en transparant dienen te zijn over wat zij met uw gegevens doen. Lees meer. 

 

3. Succesvolle themadag ‘Kringlooplandbouw en de overheid’ op 25 mei 2018 in De Schaapskooi te Lunteren 

Met een recordbezetting van 45 man/vrouw beleefden we een zeer geanimeerde 

themadag, deze keer georganiseerd i.s.m. Frank Verhoeven van Boerenverstand. 

Samen met dagvoorzitter prof. Erisman stelde hij namens de aanwezigen een brief 

op met conclusies en aanbevelingen voor minister Schouten, die zelf op 23 mei 2018 

een Bodemstrategie Kringlooplandbouw aan de  Kamer had geschreven. NVLV-leden 

die de 25e niet aanwezig konden zijn,  kunnen alsnog via info@nvlv.nl de presentaties opvragen. 

 

4. Resultaten van pilot fase Global Glyphosate Study van het Ramazzini Instituut in Italië zijn beschikbaar 

3 artikelen geproduceerd in de pilot fase van deze studie zijn beschikbaar gekomen in het 

prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Environmental Health. In de pilot fase werd 

samengewerkt door meerdere instituten en universiteiten in Europa en de VS. Deze studie 

kostte €300.000, die werd samengebracht door de Ramazzini publiekscoöperatie. De 

resultaten gaven aan dat in de adolescentiefase bij een dosis van 1,75 ppm/kg lichaams 

gewicht (veilig geacht door de EPA) biologische parameterwaarden worden gewijzigd die 

betrekking hebben op geslachtelijke ontwikkeling, DNA-schade en darmflora. Dr. Fiorina Belpoggi: na deze 

resultaten is het van groot belang dat de vervolgstudie met behulp van crowd funding doorgang kan vinden! 

 

5. René Jochems in V-Focus:  zeker niet tevreden over de toestand van de bodem onder de NL-veehouderij 

‘Op dit moment is er sprake van structuurbederf en een groot gebrek aan bodemleven’, zo stelt 

onze partner René Jochems van het bedrijf GroeiBalans in het vakblad V-Focus. ‘Calciumgebrek 

en magnesiumovermaat geven structuurproblemen. De kwaliteit van drijfmest is slecht, en 

omdat die geïnjecteerd moet worden, schaadt deze het bodemleven. Er worden ook te weinig 

goede, ruige meststofalternatieven toegepast’. Download hier het hele artikel in pdf. 
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