Nieuwsbrief nr. 3 - Juni 2008
Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
Geachte lezer, deze nieuwsbrief is vóór en dóór de leden van het Netwerk Vitale Landbouw en
Voeding, voorheen de Aquarius Alliance. Het Netwerk VLV heeft sinds 3 april 2008 een
verenigingsvorm gekregen.
De doelen (vitale landbouw en voeding in de praktijk brengen en onderbouwen) en de
activiteiten (praktijkonderzoek, monitoring, kennisuitwisseling en bewustwordingsprojecten) zijn
echter hetzelfde gebleven. Leest u snel meer hierover.

NIEUWS van de afgelopen maand(en)
Oprichtingsvergadering NVLV / themadag 3 april op Landjuweel de Hoeven in Dalfsen
•

Een huis voor pioniers - We hadden een bijzonder geslaagde dag, een soort PMOV-dag, maar
dan anders. De dag begon met een interessante presentatie door Timo ter Voort van Living
Foods (www.livingfoods.nl). Hij ging in op de mogelijkheden van het gebruik van zeemineralen
in de landbouw. Hierbij kwam ook een innovatief waterbesparend systeem voor
voederproductie in Australië ter sprake, dat nogal wat discussie in de zaal losmaakte. De rest
van de dag werd vooral besteed aan het oprichten van de vereniging “Netwerk Vitale
Landbouw en Voeding”. De definitieve naam voor de vereniging werd vastgesteld en het
voorlopige bestuur van de vereniging werd gekozen (Jan Paul van Soest, Annemie Lepelaars,
Bertus Haverkort, Wigle Vriesinga en Jan Diek van Mansvelt). In groepjes werd gediscussieerd
over de invulling van de verschillende werkgroepen en commissies, die de vereniging moeten
gaan dragen en vormen. De vereniging is namelijk bedoeld als een huis voor vele verschillende
deelnetwerken, werkgroepen en studiegroepen die met vernieuwende, duurzame, vitale landen tuinbouw en voeding bezig zijn.

•

Rol van Jelleke de Nooy (coördinator) - Vanaf heden gaat Jelleke niet meer alle verschillende
werkgroepen, commissies en projecten trekken of aansturen, dit doen de werkgroepen zelf,
zoals normaal bij een vereniging. Ook kan Jelleke haar werk voor de vereniging niet langer
onbetaald doen, dus het is belangrijk dat we fondsen krijgen, zodat Jelleke voor een aantal
belangrijke coördinatie-taken (netwerkacademie, kennisuitwisseling, internationale contacten)
ingehuurd kan worden.

•

Meedoen – Om de vereniging draaiende te houden, is een actieve inbreng van de leden
nodig in de verschillende werkgroepen en commissies. Zonder inbreng van de leden gebeurt
er niets! Binnenkort zullen alle leden benaderd worden met de vraag aan een commissie of
werkgroep deel te gaan nemen. Hieronder volgt alvast een overzicht van de verschillende
werkgroepen en commissies:
Commissies (voeren praktische taken uit om de vereniging draaiend te houden):
- communicatie, publicaties en website: verzorgt voorlichtingsmateriaal zoals folders, flyers en
andere publicaties. Verzorgt zowel de interne communicatie (nieuwsbrief, prikbord) als de
externe communicatie (publiciteit). Verzorgt ook de (nieuwe) website van de vereniging.
- fondswerving: zorgt voor het verwerven van fondsen waarmee ons netwerk draaiend kan
worden gehouden en waarmee specifieke projecten gefinancierd kunnen worden.
- themadagen: zorgt voor het regelmatig organiseren van landelijke themadagen (of andere
bijeenkomsten?) voor de leden van het netwerk
Werkgroepen / deelnetwerken (richten zich op een specifiek onderwerp dat binnen de
vereniging past):
- Gilde voor natuurlijke kringloop melkveehouderij: Dit is een vereniging-in-de-vereniging die
een natuurlijke voortzetting biedt voor de PMOV, VBBM en andere studiegroepen van
melkveehouders die bezig zijn met natuurlijker werkwijzen in de melkveehouderij. Het heet een
gilde omdat het gaat om 1) het ambacht van boer zijn, en 2) “boeren leren van boeren”.
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- Platform Kringlooplandbouw: Samenwerkingsverband van adviseurs die werken aan de
omschakeling naar kringlooplandbouw; o.a. gezamenlijk werken aan certificering, monitoring
en validering.
- Werkgroep Energetische Landbouw: Boeren, adviseurs en onderzoekers die ‘energetische
landbouw’ verder willen onderzoeken en onderbouwen.
- Werkgroep Anastasia: Zelfvoorzienend leven en werken in harmonie met de natuur,
geïnspireerd door de toekomstdromen van Anastasia die door Vladimir Megre in zijn boeken
over Anastasia zijn verwoord.
- Werkgroep vitale tuinbouw en akkerbouw: Natuurlijke werkwijzen in de tuin- en akkerbouw.
- Forum Vitale Voeding: Bestuderen van de relaties tussen bodem – landbouw – levensmiddelen
– gezondheid. Valideren van aannames, ontwikkelen en uitwerken van technieken, verzorgen
van publicaties.
- Werkgroep HORIZON: Doel van deze werkgroep is om contacten te leggen en verder uit te
bouwen met alle netwerken en stichtingen (aan de horizon) met wie we willen samenwerken.
Zoals the Earth Charter, Spiral Dynamics, SEKEM.
- Netwerk Academie voor Bodem-Boer-Burger-Bewustzijn: Een netwerk van (beroeps)leden van
het NVLV dat cursussen, leermogelijkheden en andere bewustmakende activiteiten aanbiedt
op het gebied van natuurlijke land- en tuinbouw en vitale levensmiddelen. Doel van deze
activiteiten is mensen te inspireren, kennis en vaardigheden te ontwikkelen en de verbinding
tussen mens en aarde te herstellen.
Heb je zelf nog een erg goed idee voor een interessante commissie of werkgroep, laat het ons
dan weten, via jelleke@aquariusalliance.nl of info@aquariusalliance.nl .
•

Vertrouwenspersonen - Als je niet gelukkig bent met de gang van zaken binnen de vereniging,
of behoefte hebt om met iemand even te kunnen overleggen, dan zijn daar nu duidelijke
‘aanspreekpunten’ voor. Dit zijn Annemie Lepelaars (0529-427208), Carien Everwijn (0572362818) en Piet Bongers (0486-451225). Bij hun kan je met de meeste vragen en problemen
terecht.

Recente ontwikkelingen m.b.t. LNV - VROM en Kringlooplandbouw
•

Brief aan de ministers van LNV en VROM - Na ons bezoek aan de 2e Kamer-commissie voor
LNV op 23 januari jl. schreven we - op hun advies - een brief aan de ministers van LNV en
VROM met een pleidooi voor omschakeling naar kringlooplandbouw op verschillende
schaalniveaus: bodem, bedrijfskringlopen, en regionale kringlopen. Het werd een brief met
veel bijlagen ter illustratie van wat we bedoelen, gezamenlijk geschreven door de VBBM
(Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu) en de Aquarius Alliance. E.e.a. is na te lezen op de
website www.aquariusalliance.nl, in het menu bij “de Alliance aan het werk”, onder
“beleidsadvies”.

•

Kansen benut - De VBBM heeft met een flinke aanloop en investeringen gedurende 2007
ervoor gezorgd dat de motie Polderman(SP) - die pleit voor kringlooplandbouw! - begin dit jaar
werd aangenomen in de tweede kamer. In dezelfde week werd de nota duurzame
veehouderij van de minister van LNV uitgebracht; daar hebben we direct op ingespeeld: wij
bieden LNV en VROM een prachtkans om duurzame land- en tuinbouw te realiseren in wat zij
zelf ‘het tussensegment’ noemen, dat is tussen biologisch en gangbaar.

•

Platform kringlooplandbouw - Wie zijn “wij” nu in het bovenstaande? De leden van het Netwerk
VLV en de VBBM die vanaf november 2007 bij elkaar komen om dit alles te schrijven en voor te
bereiden, hebben zich verzameld in het ‘Platform Kringlooplandbouw’, een deelnetwerk van
het NVLV. Een belangrijk doel van dit platform is om alle verschillende certificeringswijzen en
begeleidingspraktijken voor het natuurlijk kringloopsysteem in de melkveehouderij beter op
elkaar af te stemmen, zodat we voor LNV landelijk eenduidig en geloofwaardig zijn. En dan
natuurlijk niet alleen voor de veehouderij, maar ook voor de akkerbouw en tuinbouw, en ook
met aandacht voor regionale mogelijkheden, voor combinaties van agrobiodiversiteit,
bodembeheer, en samenwerking van akkerbouwers en veehouders tbv gebruik van goede
mest.
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•

17 april – Op 17 april jl. zaten we met een delegatie van VBBM en Netwerk VLV bij LNV en
VROM, om aan de hand van de eerder gestuurde brief over het vervolg op de motie te
praten, en wat we nou precies wilden. Een prettig gesprek was het, dat beslist openingen
bood en ook erkenning van ons als groeiende groep aanhangers van kringloop-landbouw. Het
hielp ook dat (aanstaande) netwerkleden zoals ETC, NMI, Hans Dirksen Management Support,
Frank verhoeven en Team Ecosys zelf ook gezamenlijk een pleidooi voor kringlooplandbouw
geschreven hadden en dat Frank Verhoeven en Willem van Weperen als gerespecteerde
‘wetenschappelijke’ adviseurs bij het gesprek aanwezig waren.

•

Afspraken met LNV-VROM d.d. 17 april:
o We doen binnen twee weken een beknopt voorstel voor een 5-jarig programma tbv
omschakeling naar kringlooplandbouw. Als dat goed zou vallen (voor een goed
voorstel is altijd geld zei VROM), krijgen we een kans om het verder uit te werken.
o LNV betrekt ons bij de evaluatie van het mestonderzoek; ze hebben in elk geval al
aangekondigd dat ze een aantal van ons daartoe eind juni uit zullen nodigen.

•

Het beoogde 5-jarig programma voorstel lag al op hoofdlijnen klaar, gemaakt door Bertus
Haverkort (bestuurslid NVLV) en Jelleke de Nooy, om het werk en de kennisuitwisseling in het
netwerk in een programma financierbaar te maken. Dit concept programma is door het
platform kringlooplandbouw flink inhoudelijk aangevuld; ook dit programma voorstel is te
vinden op onze website.
De voorzitter van het bestuur van Netwerk VLV heeft namens beide verenigingen het
programma voorstel aangeboden aan de beide ministers (brief 8 mei) en dat is ook naar de 2e
kamer fractie gegaan; we hebben nog niets gehoord en zijn heel benieuwd !

Leergang Noord-Holland (cursus Eten vd Noord-Hollandse boer) afgerond
De leergang Noord-Holland (cursus Eten vd Noord-Hollandse boer) is afgerond in maart jl. Het
verslag staat op www.qa4a.net onder “Regionale trajecten”  “Noord-Holland”. De 16
deelnemers waren enthousiast, en het concept van een serie workshops bij boeren heeft geleid tot
een groot aantal contacten en initiatieven.
In Amsterdam gebeurt veel op het gebied van boer-burgerverbinding. Marijke Vos, wethouder
Zorg en Groen, heeft alle organisaties die bezig zijn met projecten op dit gebied uitgenodigd
samen met het VSB-fonds een plan te maken voor een pilotmodel om de stad duurzaam te
verbinden met het ommeland.
Als organisatoren van leergang Noord-Holland zijn ondergetekende en Anne Stijkel bezig met een
plan om een workshopserie voor koks, cateraars en zelfstandige biowinkels te maken. Om dezen te
inspireren en praktisch de weg te wijzen naar de verwerking van meer regionale producten, en
door de horeca als uithangbord burgers te bereiken. De Stichting Vriendelijke Keukens, een
netwerk van koks en cateraars die biologisch en regionaal uitproberen, is onze partner. De cursus
gaat onder de vlag van het Netwerk VLV lopen.
- Annet van Hoorn, annet@ahorn.nl

VERENIGINGS-PLANNEN - wat staat er op stapel?
Commissie fondswerving
Naast het 5-jarig programma voorstel richting LNV-VROM is de commissie fondswerving (o.l.v. José
Hoogeveen) actief om ook bij andere (private) fondsen financiering te organiseren en te vinden,
om zo diverse activiteiten van de vereniging te kunnen bekostigen.
Commissie communicatie, publicaties en website
De trekkers van deze commissie - Ellen Winkel, Annet van Hoorn en Diana Saaman - zijn nu eerst
bezig de nieuwe website van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding te maken, volgens
planning is deze eind juni klaar. Verder zal er een persbericht komen om aan te kondigen dat wij
bestaan en wat wij doen. Ook volgt in juli een grote aankondiging in Imagine magazine
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(www.imaginemagazine.nl). Ook de NVLV-nieuwsbrief zal in de toekomst door deze commissie
gemaakt worden. Dat gebeurde tot nu toe door Jelleke en Arjan. Zijn er mensen die het leuk
vinden hieraan mee te werken? Aanmelden kan bij Ellen winkel.

AGENDA - activiteiten door en voor Aquarius Alliance partners en vrienden
Overzicht agenda activiteiten:
11 juni

Wageningen (Ge); avond over graancirkels door Marianne van der Schilden, 19h.15 –
21h.30, zie bij “avondje uit met intuïtie”

13 juni

Nijkerk (Ge); open dag bij Herman Lankhorst (Groot Ehrental), 10h.00 - 16h.00

14 juni

de Glind (Ge); werkzaterdagen bij Très Jolie (bessen en frambozen)

19 juni

Wageningen (Ge); seminar ‘Climate change, crops and cows’, 13h.00 - 17h.30
Wageningen International Conference Center (WICC)

22 juni

Zeijen (Dr); demonstratie bronzen tuingereedschap door Kopersporen op de
Midsummerfair

25 juni

Assen (Dr); 4-BoerenTocht langs Drentse melkveehouders die werken met het Natuurlijk
Kringloop Systeem, 9h.30 - 15h.30

28-29 juni

Meijel (Li); frambozenweekend Raspberry Maxx, 10h.00 - 18h.00

2 juli

Wageningen (Ge); filmavond ‘Down the rabbit hole’ bij Itaka, 19h.15 – 21h.30, zie bij
“avondje uit met intuïtie”

Toelichting agenda activiteiten:
•

Avondje uit met Intuïtie (Itaka, Wageningen)

Deze avonden zijn toegankelijk voor iedereen die er belangstelling voor heeft en zin in heeft. Je
hoeft er niets voor te kunnen of gedaan te hebben. Iedere avond start en eindigt met een
gezamenlijke meditatie-oefening. De avonden duren van 19.15 tot 21.30 uur. Er is van alles te
drinken en te snacken aanwezig. De kosten van de avond bedragen € 15,- contant ter plekke te
voldoen. Wanneer je een avond mee wilt doen graag van tevoren opgeven (www.itaka.nl).
 woensdag 11 juni avond over graancirkels door Marianne van der Schilden
Wat zijn graancirkels eigenlijk? Waar komen ze voor en wie maken ze? Daarover gaat
Marianne vertellen op deze avond. We bekijken een aantal voorbeelden van graancirkels en
gaan de (nogal sterke) energie van deze cirkels verkennen en voelen.
 woensdag 2 juli filmavond ‘Down the rabbit hole’
Het boeiende vervolg op de film ‘What the bleeb do we know’ (vertoond op 7 mei).
Experimenten worden helder in beeld gebracht en toegelicht die aantonen dat wij invloed
kunnen uitoefenen over tijd en ruimte heen. En dat wij ieder proces dat we bestuderen ook
beïnvloeden, doordat we erop focussen.
•

Open dag bij Herman, Thea en Frank Lankhorst (Groot Ehrental)

Vrijdag 13 juni bestaat de mogelijkheid het bedrijf te bezichtigen. Dan houden wij een open dag
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Herman, Thea en Frank Lankhorst, Barneveldseweg 123 te Nijkerk (Ge).
Zie ook de bijdrage “Zomergerst” verderop in deze nieuwsbrief.
•

Werkzaterdagen en open dag Très Jolie

Deze zomer zijn er weer meerdere mogelijkheden voor tuinontmoetingen bij het ecologisch
kleinfruitbedrijf Très Jolie in Glind (tussen Barneveld en Lunteren). Voor vrijwilligers die lekker buiten
willen werken organiseren wij de werkzaterdagen. In het seizoen 2008 zijn dit: 14 juni, 19 juli, 16
augustus, 13 september en 11 oktober. Daarnaast hebben we een open dag met proeverij,
rondleidingen, kinderspeurtocht etc. op zondag 22 juni, tijdens de Open dagen Biologische
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Landbouw. Ook dan dus van harte welkom. We zien je graag op de tuin, een bessengroet van
Theresia Kamphuys en Juliette Stout.
•

Seminar ‘Climate change, crops and cows – fictions and facts to guide future action’

Seminar over de relatie tussen landbouw en klimaatverandering. Mogelijkheden voor
aanpassingen binnen de landbouw en het reduceren van de bijdrage aan klimaatverandering.
Donderdag 19 juni, 13h.00 - 17h.30 in het Wageningen International Conference Center (WICC),
Lawickse Allee 9 te Wageningen. Georganiseerd door Wageningen International, ETC Nederland
en de Animal Science Group van Wageningen-UR (Lelystad). Met medewerking van o.a. H.
Schiere (PMOV). Opgave voor 17 juni bij paul.puister@wur.nl , € 20,- p.p. Zie voor het volledige
programma de folder op onze website bij “agenda”, onder “workshops, conferenties”.
•

Demonstratie bronzen tuingereedschap door Kopersporen

Kopersporen, leverancier van bronzen tuingereedschap (methode Viktor Schauberger), geeft op
zondag 22 juni op de Midsummerfair in Zeijen (Dr) een demonstratie van hun bronzen
tuingereedschap, met de mogelijkheid tot zelf uitproberen. De Midsummerfair
(www.midsummerfair.nl) is een gezellige tuinfair met ruim 70 standhouders die wordt georganiseerd
door de Soroptimistclub Assen. De opbrengst is voor het S’Lands Hospitaal in Paramaribo in
Suriname. Wilt u op deze fair gereedschap kopen, laat het Kopersporen van te voren weten dan
reserveren zij het voor u. Zie voor meer informatie www.kopersporen.nl.
•

4-BoerenTocht langs Drentse kringloop-melkveehouders

Vier deelnemers van het project Functionele Biodiversiteit Drenthe vertellen over maatregelen die
ze genomen hebben om bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit op hun bedrijf te verhogen en de
kostprijs te verlagen. Deskundigen lichten de theorie achter de maatregelen toe en geven
praktische tips. Start: Van der Valk Hotel Assen, Balkenweg 1, te Assen (Dr) (www.hotelassen.nl).
Woensdag 25 juni, 09.30 – 15.30, u kunt deelnemen aan het ochtend- of middagprogramma of de
hele dag. Inlichtingen en opgave via ETC, tel. 033-4326000 of e-mail d.goodijk@etcnl.nl. Zie voor het
volledige programma de folder op onze website bij “agenda”, onder “workshops, conferenties”.
•

Frambozenweekend Raspberry Maxx

Om de start van het plukseizoen te vieren, organiseert Raspberry-Maxx ook deze zomer (inmiddels
voor de 3e keer) een frambozenweekend, en wel op zaterdag 28 en zondag 29 juni a.s. in Meijel
(Li). De entree is gratis en we zijn open van 10.00 tot 18.00 uur. Uit voorgaande jaren bleek de
belangstelling voor gezond genieten vanuit heel Nederland enorm. Vandaar dat ook dit jaar het
weekend weer een fantastisch programma kent, met veel live muziek en o.a.:
 een frambozen-picknick op plaid in het veld, op beide dagen. Romantisch met z’n tweeën
of een superbelevenis met het hele gezin. De picknickmand wordt rijkelijk gevuld met
allerlei heerlijkheden. Wel even vooraf de mand bestellen via de website www.raspberrymaxx.nl (onder 'weekend').
 toetjes & taarten wedstrijd. Weet u een lekker recept voor een toetje of taart met
frambozen, doe dan mee. Kijk op de website voor de spelregels, prijzen en jury voor 2008.
 demo’s patisserie & desserts door Danny Janssen en Joost van Roosmalen van Saisonnier.
Allebei de dagen laten deze vakmensen zien én proeven wat je allemaal met frambozen
kunt doen.
 tour door de velden, met Carlo Peters, op beide dagen om 10.30, 12.30, 14.30 en 16.30. Een
ontmoeting en belevenis op zich.
 bewust voelen met dans en Yoga sessies in het veld. Dansworkshops door Mieke Thijssen. Je
kunt hiervoor aansluiten of vooraf reserveren door ons een mailtje te sturen. De workshops
zijn gratis.
 roze ballonnenwedstrijd, voor de kids. Stuur je eigen wens voor de aarde de wereld in...
 frambozen-shop met verse frambozen, culinaire cadeautjes en alle heerlijke RaspberryMaxx frambozenproducten.
 een frambozen-terras. Elke bezoeker kan hier genieten van de gezondste en lekkerste
zoetigheden en gerechten met frambozen. Met heerlijke koffie, frambozenthee of sappen
en ambachtelijk frambozenijs.
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 een kramerij. Beide dagen zijn er allerlei kraampjes met veel lekkers voor hart, buik en
hoofd. Ambachtelijk en/of bio. Aanwezig zijn: HaiboerHai biologische bezorgdienst, Valerie
overheerlijke franse specialiteiten, Kooihoek biologische schapenkaas, HeWe verse
keukenkruiden, Ted van Beers over energie en aarde en Het Gein biologische delicatessen.
 atelier: servies beschilderen of schilder mee aan het schilderij frambozenweekend 2008.
We zouden het leuk vinden als er ook vanuit het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding een
bijdrage zou zijn tijdens ons frambozenweekend. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons
op. Zie de website www.raspberry-maxx.nl voor onze contactgegevens en voor meer details over
het weekend.

INTERESSANT - nieuws / activiteiten op onze werkterreinen i.r.t. onze filosofie & waarden
e-mail / internetdiscussie ‘Codex Alimentarius’
Er is de laatste tijd veel te doen over de ‘Codex Alimentarius’; het zou gaan om Europese
regelgeving waarbij miv 2009 o.a. al het eten in supermarkten bestraald zou moeten zijn vanwege
de voedselkwaliteit (voorkomen van ziekten). Ook is er in diverse e-mailberichten sprake van dat dit
onder druk van de grote voedselketen-industrie gebeurt. Wij hebben in ons netwerk (nog) niet veel
expertise op dit gebied; wellicht een aanleiding voor een aantal leden om een werkgroep Codex
Alimentarius te vormen? Voor informatie verwijzen we graag naar:
- de officiële teksten van LNV over de Codex Alimentarius
http://www2.minlnv.nl/lnv/algemeen/vvm/codex/meest_gestelde_vragen.shtml
- Help, de Codex Alimentarius komt eraan!!!
http://www.ditrianum.org/Nederlands/Artikelen/Maatschappij/0035.htm
- Geheime Agenda van Codex Alimentarius? door Miquel Buckinx
http://www.ditrianum.org/Nederlands/Artikelen/Maatschappij/0034.htm
Ook vind je op onze website onder ‘actueel’ een link naar de uitzending die het
consumentenprogramma Radar op 19 mei weidde aan het onderwerp.

Weiden in lang gras? Je moet wel lef hebben!!
En dat hebben Gergen en Marijke Hulsman! Ze hebben hun bedrijf in Holthone op zand en
veengrond en zijn dit voorjaar begonnen met “Natuurlijk werken” van Pure Graze. Het programma
voor melk- en vleesveehouders om de kostprijs te verlagen door de hoeveelheid vers gras in het
rantsoen te maximaliseren.
In de ongesubsidieerde toekomst gaat het om kostprijs per eenheid geleverd product. Velen
proberen dit te bereiken door bedrijfsvergroting. Mts. Hulsman is een van de ondernemers die er
voor heeft gekozen om het te doen met “Natuurlijk werken”, omdat dit beter aansluit bij hun
bedrijfsfilosofie, waarin respect voor elkaar, de natuur en de dieren en de grond die aan je zijn
toevertrouwd centraal staan.
Maar, dat gaat toch niet, weiden in lang gras? Wat is het effect? Er wordt niet meer bijgevoerd
met ruwvoer op stal. In deze koppel van ongeveer 80 dieren krijgen de oudere dieren maximaal 6
kg brok, de vaarzen 5 kg… De piek van de nieuwmelkte oudere koeien ligt op ongeveer 45 liter.
Gemiddeld wordt 4,39%V, 3,68%E geleverd met een ureumgetal (hoe eng (narrowminded) kun je
zaken bekijken) van rond de 20. Wanneer we de bedrijfsresultaten vergelijken met dezelfde
periode vorig jaar, resulteert dit op bedrijfsniveau in 350 kg lager brok verbruik per week en 100 liter
melk per dag meer. Daarnaast wordt geen ingekuild product meer gebruikt, eten de koeien dus
echt vers gras en komt er zo minder mest in de put. Dat is toch een behoorlijk meetbaar, en een
resultaat dat er mag zijn voor ondernemers die dit voorjaar zijn begonnen met “Natuurlijk werken”
van Pure Graze!! Mag Pure Graze zich dan een adviseur noemen die geld opbrengt?
Wilt u ook deze resultaten? Bel ons op telnr.: 0546-624005. Met vriendelijke groet, Ado en Karoline
Bloemendal.
(Uit: Nieuwsbrief Pure Graze, www.puregraze.com)
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Zomergerst, door Herman Lankhorst
Op ons biologisch melkveehouderijbedrijf “Groot Ehrental” in Nijkerk hadden wij afgelopen herfst 2
maïspercelen waar we triticale wilden zaaien, maar wegens te natte omstandigheden is dit niet
gelukt. Dit voorjaar hebben wij daarom besloten op deze percelen zomergerst te zaaien, tevens
ook op 2 weidepercelen met een slecht grasbestand.
Na lang wachten kon vanaf 20 april met de grondwerkzaamheden en bemesting begonnen
worden. Zaterdag 26 april is de zomergerst gezaaid. Omdat dit voor zomergerst vrij laat is, heb ik
het zaaizaad vanaf 20 april 2 keer in de week een healing gegeven met als doelstelling zeer
kiemkrachtig zaad, een sterke en standvaste beworteling, en een snelle opkomst.
Tevens heb ik een handvol zaad opgestuurd naar Robert de Haan, ecotherapeut, die blind is en
met o.a muziek werkt. Robert zorgde ervoor dat er zo min mogelijk vraatschade op zou treden
door kraaiachtigen en duiven. Voor een goede werking was het wenselijk het zaad 14 dagen voor
het zaaien al te behandelen, maar ik had het zaad na het zaaien pas opgestuurd, dus hij kon de
behandeling pas op 3 mei beginnen. Ondanks dit hebben wij weinig vraatschade gezien.
Vrijdag 2 mei kwam het kiemplantje boven de grond en 10 mei was het plantje 10 cm hoog. De
healing deed ik nog steeds 2 keer in de week met andere doelstellingen, zoals een zeer gezonde
plant en een gelijke opkomst met een goede uitstoeling en zeer voorspoedige vruchtzetting.
4 weken na het zaaien (24 mei) staat de zomergerst er zeer mooi voor (25 tot 30 cm hoog). De
grond is bedekt en de plant heeft een mooie heldere groene kleur. Een regenbui zou nu erg
welkom zijn, in de laatste 4 weken is 12 mm regen gevallen.
Op een klein gedeelte van een weideperceel is in plaats van zomergerst, onder dezelfde
omstandigheden en bemesting, zomertarwe gezaaid. Dit zaad en perceel heb ik geen healing
gegeven. De opkomst was onregelmatig en het kiemplantje kwam na 10 dagen boven. De kleur
varieert van geel groenachtig, lichtgroen naar groen. Het plantje is nu onregelmatig in grootte en
uitstoeling, en varieert in hoogte van 5 cm tot 15 cm.
Vorig jaar heeft ons bedrijf een metamorfose ondergaan, uitbreiding ligboxstal, aanpassingen
potstallen, plek voor individuele en groepshuisvesting met iglo’s, erfverharding en kavelpad. Verder
een rapid exit 2x 12 melkstal, een houtkachel voor de cv en warmwatervoorziening. Er is nu
huisvesting voor 200 melkkoeien. Omdat er te weinig grond aanwezig is, hebben wij een koppeling
met een akkerbouwer NZ 27 uit de Flevopolder voor uitwisseling van grasklaver en aardappelen
voor mest.
Vrijdag 13 juni bestaat de mogelijkheid het bedrijf te bezichtigen. Dan houden wij een open dag
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Herman, Thea en Frank Lankhorst, Barneveldseweg 123 te Nijkerk.

Verslag symposium NatuurCollege ‘De Binnenkant van Duurzaamheid’
Op 5 maart 2008 heeft de Stichting Lippe-Biesterfeld NatuurCollege het symposium ´De Binnenkant
van Duurzaamheid´ georganiseerd. De sprekers (Minister Cramer, Prinses Irene, Prof. Dr. Ervin Laszlo,
Prof. Dr. Richard Tarnas en Prof. Ir. Klaas van Egmond) belichtten het onderwerp ieder vanuit hun
eigen invalshoek, waarna dagvoorzitter Prof. Dr. Matthijs Schouten afsloot met een inhoudelijke
samenvatting.
Tijdens het symposium heeft het bestuur van het NatuurCollege een oproep gedaan aan de
aanwezigen voor een denktank om de 'Binnenkant van Duurzaamheid' verder vorm te geven en
uit te dragen. Ongeveer 50 mensen hebben zich spontaan aangemeld. Op basis van de eerste
input gaat het bestuur de komende tijd met kleine groepen verder praten over de doelstelling en
samenstelling van een dergelijke denktank. De groepen zijn verdeeld per sector: overheid,
wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties.
Op onze website www.natuurcollege.nl zullen wij regelmatig berichten over de voortgang en de
bevindingen van de denktank, evenals over andere activiteiten van het NatuurCollege. Onder het
kopje ‘actualiteiten’ kunt u de speeches van de sprekers op het symposium vinden. Een algemeen
verslag van het symposium is ook te verkrijgen via info@natuurcollege.nl. Beroepsleden van het
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Netwerk VLV kunnen dit verslag ook vinden op de eigen database van het Netwerk VLV, onder
“artikelen”  “artikelen uitgebreid”.

Vereniging Boerenstadswens
Vereniging Boerenstadswens is een Amsterdamse netwerkorganisatie van burgers die een
betekenisvolle relatie met boeren zoeken, om zo hun kinderen weer mee te kunnen nemen naar
boerenbedrijven en te laten zien waar het voedsel vandaan komt. De vereniging heeft een model
ontwikkeld dat gekopieerd kan worden in andere steden. Zij ontmoet enorm enthousiasme onder
de boeren die benaderd worden om groepjes burgers, of schoolkinderen te ontvangen. Door deze
bezoekjes komt veel op gang, ook bij boeren, aan bewustzijn over wat er mogelijk is met elkaar. De
stad is ook erg blij met een platform dat burgers vertegenwoordigt. Als partner van het Netwerk
VLV heb ik veel aan dit netwerk om ideeën te realiseren. Voor meer informatie over de
Boerenstadswens-aanpak: Annet van Hoorn, 06-25302315, annet@ahorn.nl of kijk op
www.boerenstadwens.nl.

Werkgroep Anastasiadorp
Er bestaat een actieve Werkgroep Anastasiadorp. De informatiedag is helaas al geweest op 1 juni
jl. De Belgische werkgroep Rivendell heeft daar een inleiding verzorgd en de Werkgroep
Anastasiadorp gaf de laatste stand van zaken. Zie voor meer gegevens de website
www.anastasiadorp.nl.
Wij zouden het fijn vinden om met alle geïnteresseerden kennis te maken.
Namens de werkgroep, Lex Veelo, secretaris Werkgroep Anastasiadorp, Dedelstraat 1, 2596 RA
Den Haag, t 070 3453376, f 070 3560854, m 06 5361 6821.

CURSUSSEN
Overzicht cursussen:
13 juni

Havelte(Dr); eendaagse introductiecursus ‘Heel je woonplek’ door Jaap Vermuë

v.a. 24 sept

Varik (Ge); cursus ‘Creëer je eigen lichtplaats’ door Jaap Vermuë, 5x een woensdag,
11h.00 - 17h.00

v.a. 21 okt

Dalfsen (Ov); praktijkleergang ‘Energie – mens – landbouw’ door Jaap Vermuë, 8x
een dinsdag, 9h.30 – 16h.00, op Landjuweel ‘de Hoeven’

Toelichting cursussen:
•

Eendaagse introductiecursus ‘Heel je woonplek’

Voor mensen die een energetisch gezonde woon- en werkomgeving willen zonder straling. Op
deze dag krijg je inzicht in straling en geopathie in je woning of bedrijf door goede inhoudelijke
presentaties; een overzicht van de mogelijkheden om zelf de nadelige effecten van straling op te
lossen en te zorgen voor een goede, gezonde en hele woon- of werkplek, met jezelf als gezonde,
sturende en bewuste spil; je krijgt praktische mogelijkheden om het stralingsniveau in woning of
bedrijf te verlagen en om zelf weerbaarder te worden; je maakt kennis met de inhoud van het
aanvullend cursusaanbod ‘heel je woonplek’. We doen praktische oefeningen, waardoor je
meteen al voordeel hebt, ook als je de verdere cursussen nog niet volgt. Op vrijdag 6 juni 2008 in
Langbroek (Ut) en op vrijdag 13 juni 2008 in Havelte (Dr). Informatie: Jaap Vermuë, 0344-661302 of
kijk op www.heeljewoonplek.nl.
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•

Cursus ‘Creëer je eigen lichtplaats’

Voor mensen die eerder bezig zijn geweest met energetisch beheer van hun eigen woon- of
werkplek en die dit verder willen verdiepen. In de cursus ontwikkel je verder als spil, drager en
schepper van jouw plek. Je leert dieper gronden en werken met hogere energieën. We
onderzoeken en helen blokkades en negatieve energetische patronen (o.a. familielijnen en
energie van entiteiten of vorige bewoners). We werken samen met natuurwezens en begeleiders
en verbinden de woning / bedrijf via een kristal met hogere bewustzijnsvelden. Je ontwikkelt je plek
tot een ‘ruimte van liefde’ (Anastasia). We gaan in op de evolutionaire ontwikkeling van mens en
aarde en de betekenis van het jaar 2012. Uiteindelijk doel is dat jouw woon- of werkplek niet alleen
goed is voor jezelf, maar ook bijdraagt aan de ontwikkeling van de aarde en mensheid. Werkend
met en vanuit ‘Het Licht’ wordt jouw plek een 'lichtplaats', verbonden met andere lichtplaatsen op
aarde.
5 woensdagen vanaf 24 september 2008 van 11.00 tot 18.00 u, in het Veerhuis te Varik (Betuwe).
Informatie: Jaap Vermuë, 0344-661302 of www.jaapvermue.nl.
•

Praktijkleergang ‘Energie – mens – landbouw’

Voor boeren en tuinders met belangstelling voor energetische methoden om zichzelf, hun bedrijf,
land, gewassen en dieren in harmonie te brengen en vitaal te maken. Je wordt stabieler en
krachtiger als spil van je bedrijf. Je leert achtergronden en uitvoering van nieuwe energetische
methoden. We doen subtiel energetisch werk en healing om blokkades en disbalans op te heffen.
We werken met familielijnen (energetische patronen door generaties heen), bedrijfsopstellingen,
rituelen en meditaties, krachtplekken op het bedrijf, contact met de natuurwezens en begeleiders,
herkennen en voorkomen van elektrobiologische straling en geopathie en het waarnemen en
verbeteren van energetische kwaliteit van bodem, mest, compost en gewas. Er is veel praktijk; de
helft van de dagen is op de bedrijven van de deelnemers.
8 dinsdagen vanaf 21 oktober t/m 14 april, 9.30 tot 16.00 u, op Landjuweel ‘de Hoeven’ in Dalfsen.
Informatie: Jaap Vermuë, 0344-661302 of www.jaapvermue.nl.

LIDMAATSCHAP NETWERK VITALE LANDBOUW EN VOEDING
Ben je nog geen lid van onze prachtige beweging? Meld je dan aan bij info@aquariusalliance.nl.
Voor een kleine maandelijkse bijdrage (ter waarde van een belegd broodje) ontvang je
automatisch deze maandelijkse nieuwsbrief en kan je deelnemen aan de algemene ledenbijeenkomsten die regelmatig worden georganiseerd. Je bijdrage gebruiken we om ons netwerk
verder te professionaliseren en te versterken; zodat we ons werk aan een natuurlijk duurzame land
& tuinbouw, gezonde bodems, gezonde voeding en gezonde mensen kunnen voortzetten.
De Stichting Aquarius Alliance is een erkend goed doel, waar je via de notaris belastingvrij aan kunt
schenken. Informatie over het via de notaris schenken kan je krijgen bij Jelleke de Nooy:
jelleke@aquariusalliance.nl.
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