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Van de coördinator 
 
Beste leden, beroepsleden, bestuurders en leden raad van advies,  

Zo vlak voor Kerst wil ik jullie eerst hele goede en lichte feestdagen toewensen, waarin de balans in 
alle opzichten hervonden kan worden. Ook wens ik eenieder toe dat de zaden en knollen die in de 
grond zitten in de eerste maanden van 2009 tot prachtige ontwikkelingen leiden! 
 
Hier volgen nog wat interessante wetenswaardigheden….. 
 
 
Aansluiting Netwerk VLV bij EISA, European Initiative for Sustainable Agriculture  
 
Willem van Weperen (beroepslid en lid van het NVLV-platform kringlooplandbouw-adviseurs) en 
Jelleke (als coördinator namens het gehele netwerk) namen op 10 december jl. deel aan de 
jaarvergadering van dit Europese netwerk voor geïntegreerde landbouw (zie www.sustainable-
agriculture.org en het persbericht op onze eigen website). Van de aangesloten landen is Engeland 
het verst met een jaarlijkse ‘audit’ voor de werkwijze van boerenbedrijven, op basis waarvan 
boeren een keurmerk krijgen (LEAF). Dit keurmerk word al in de supermarkten erkend door 
consumenten als ‘echt duurzaam en gezond’ (zie www.leafuk.org).  
 
Wat betekent dit voor 2009? We zijn als Netwerk VLV uitgenodigd ons aan te sluiten bij EISA (kost in 
totaal 1000,- euro/jr), zodat we samen sterker zijn in het bepleiten van geïntegreerde (of kringloop-) 
landbouw bij de Europese commissie. Voor ons interessant omdat we de aanpak van Engeland zó 
over kunnen nemen. Ik zou het leuk en goed vinden als Agro-Eco (nu samen met het Louis bolk 
Instituut) ook lid zou worden van Netwerk VLV zodat we samen met hen deze certificering in 
Nederland kunnen uitwerken.    
 
 
CLM start verkenning kringlooplandbouw 
 
Jullie weten nog dat wij (besturen VBBM en NVLV) op 3 september aan VROM/LNV een 5 jarig 
praktijk-, cursus- en omschakel-programma naar “kringlopen in de landbouw”  voorstelden. Dat 
leverde op dat VROM/LNV eerst een gedegen beeld willen hebben van wat kringlooplandbouw 
nou eigenlijk is, en of het echt zo milieuvriendelijk, geïntegreerd en veelbelovend is als wij allemaal 
beweren. Ook willen ze zeker weten dat het niet zweverig is en echt kans van slagen heeft, voordat 
‘de Minister’ er geld in gaat steken.  
Aan CLM is daarom gevraagd een korte verkenning (desktopstudie, max 3 maanden werk) te 
doen, als een soort ‘second opinion’ eigenlijk. Afgesproken is dat wij aan mogen geven welke 
bronnen (boeren, adviseurs en literatuur) nuttig en nodig zijn om te raadplegen. CLM zal daartoe 
de 2e week van januari een startbijeenkomst houden met van NVLV en VBBM ieder twee 
strategische vertegenwoordigers; als CLM een conceptrapport heeft willen ze (in maart) van een 
grotere groep mensen, inclusief WUR-deskundigen, commentaar en aanvullingen vragen tbv het 
uit te brengen advies aan LNV/VROM. Dus, als jullie nog suggesties hebben over documenten 
en/of goede voorbeelden, dan graag! (opsturen aan jelleke@netwerkvlv.nl)   
 
(Zie ook het onderstaande persbericht van het Ministerie van LNV)
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PBL evaluatie over emissie-arm uitrijden van mest verschijnt begin 2009 
 
Volgens planning zou het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de evaluatie voor effecten van 
emissiearm uitrijden van mest eind 2008 afronden. Recent is echter besloten dat het PBL in de 
evaluatie ook de resultaten zal betrekken van een onderzoek van Wageningen UR in de 
Noordelijke Friese Wouden. In dat onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre het mogelijk is om 
op andere manieren dan door emissiearme toediening, de emissie van ammoniak te reduceren. 
Over dat onderzoek zal Wageningen UR in december rapporteren. Daarom zal de evaluatie van 
het PBL pas in de loop van januari-februari 2009 verschijnen. Dat meldt minister Verburg op 21 
november aan de Tweede Kamer.  
 
Aanleiding voor de brief aan de Tweede Kamer vormen vragen van de Vereniging tot Behoud van 
Boer en Milieu (VBBM). Die vereniging plaatste kanttekeningen bij een deskstudie die onderzoekers 
van Wageningen UR hebben verricht naar bekende neveneffecten van emissiearm toedienen van 
dierlijke mest. De Wageningse studie is ook bedoeld als een van de bouwstenen voor een 
evaluatie van de wettelijke voorschriften voor het emissie-arm toedienen van mest.  
 
De minister van VROM heeft aan het PBL gevraagd die voorschriften, die dateren van begin jaren 
negentig, te evalueren op doeltreffendheid, doelmatigheid en neveneffecten. Voor de evaluatie is 
een maatschappelijke klankbordgroep ingesteld. De VBBM had Verburg in eerste instantie 
gevraagd het rapport inclusief de kanttekeningen ook in dit overleg te agenderen. In overleg met 
de secretaris van de VBBM is besloten om dat toch niet te doen omdat het in dit stadium minder 
zinvol is. In plaats daarvan is het rapport inclusief kanttekeningen aangeboden aan het PBL met 
het verzoek de bevindingen te betrekken bij de evaluatie. 
 
De VBBM vindt het ook vreemd dat onduidelijk is of er begin jaren negentig een 
milieueffectrapportage is uitgevoerd voorafgaand aan het besluit boeren te verplichten dierlijke 
mest emissiearm toe te dienen. Minister Verburg beschikt niet over een dergelijke rapportage en 
voor zover zij heeft kunnen nagaan is indertijd uitsluitend gekeken naar eventuele nadelige 
effecten voor weidevogels. 
 
Bron: Ministerie van LNV, 21/11/08 
 
 
KNHM ondersteunt ons met een brochure 
 
Met het bestuur en de fondswervingcommissie zal de KNHM (Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij, ondersteunt vernieuwing in landelijk gebied) op 10 januari een brainstorm 
houden om goed helder te krijgen (A) wat nu de essentie is van ons netwerk, en (B) om welke 
redenen (meerwaarde) grotere fondsen in ons zouden willen investeren.  
Dat vormt dan de basis voor een mooie brochure waarmee we bij grotere organisaties en fondsen 
(Triodos, Rabobank) kunnen vragen om ons goede doel (duurzame landbouw en gezonde 
voeding) en onze activiteiten (themadagen, boekjes, cursussen, studiegroepen) te ondersteunen. 
 
 
Logo “lid van NetwerkVLV” beschikbaar 

 

Er is inmiddels voor partners en beroepsleden een logo beschikbaar dat 
gebruikt kan worden om te laten zien dat je lid bent van het Netwerk 
VLV.  Dit is zo gemaakt dat het zowel klein achterop een publicatie kan, 
bijvoorbeeld de folder van je eigen bedrijf, of groot op een uithangbord 
bij je bedrijf. Beroepsleden hebben het logo inmiddels toegestuurd 
gekregen. Zo worden we voor de rest van de wereld beter zichtbaar! 
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Interne communicatie 
 
Om de interne communicatie te verbeteren maken Annet van Hoorn en Annamarie van der Kwast 
een inventarisatie van wat er nu allemaal al gebeurt (en wat nog niet). Op basis daarvan maken zij 
een plan van aanpak dat ze met het bestuur op 8 januari zullen bespreken.  
 
 
Thema-avonden de Allianth, Wageningen 
 
In Wageningen organiseert ‘de Allianth’ (waar ook het secretariaat van het NVLV is gevestigd) van 
6 januari t/m 3 mei een reeks thema-avonden, telkens op woensdagavond van 20h.00- 22h.00. Er 
komt allerlei wetenswaardigs aan bod, zoals energiemanagement in en om je huis en bedrijf, 
volkstuinen, gezonde voeding, de energie van bomen (Maja Kooistra) en een droomcollege. Dit is 
een initiatief van Jelleke de Nooy, die met haar bedrijf lid is van het Netwerk. Kijk voor een volledig 
overzicht op www.allianth.nl, onder ‘Thema Avonden 2009’.  
 
 
Open middag ECOtherapie 
 
Op vrijdagmiddag 9 januari 2009 organiseert de Centrum voor ECOtherapie een open middag. 
Hans Andeweg, oprichter van het Centrum voor ECOtherapie, zal zijn nieuwe lezing geven over de 
achtergrond, methode en toepassing van de ECOtherapie. Er is verder veel ruimte om vragen te 
stellen, contacten te leggen en informatie uit te wisselen. De middag is met name interessant voor 
mensen die geïnteresseerd zijn in de beroepsopleiding tot ECOtherapeut en de betekenis van 
ECOtherapie voor het bedrijfsleven. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis, graag wel 
even van te voren aanmelden. Kijk voor meer informatie op de website www.ecotherapie.org of 
download direct de flyer via 
http://www.ecotherapie.org/cms/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=29
&Itemid=   
 
 
Academie Bodem-Boer-Burger-Bewustzijn 
  
Het bestuur heeft, namens initiatiefneemsters Jelleke de Nooy en Marijke Kuipers, half december 
een verzoek ingediend bij de IONA Stichting (www.iona.nl) om de opbouw van de 
Netwerkacademie BBBB (Bodem-Boer-Burger-Bewustzijn) met een flink bedrag financieel te 
ondersteunen. We hopen dat dit in januari 2009 tastbaar wat oplevert, zodat de cursussen, 
studiedagen en workshops van de verschillende beroepsleden door heel Nederland aan elkaar 
verbonden kunnen worden; en we gezamenlijk, als Netwerk VLV, kwalitatief hoogwaardige 
leermogelijkheden kunnen bieden voor duurzame land en tuinbouw, vitale voeding, bodems en 
bewust leven. Ook het als docenten van en met elkaar leren en onderling weten wat we doen 
maakt deel uit van het projectvoorstel.  
 
 
Programma “Duurzaam boer blijven in Drenthe” 
 
ETC-adviesgroep Nederland heeft van de Provincie Drenthe groen licht gekregen om een 5 jarig 
programma ‘Duurzaam boer blijven in Drenthe’ te begeleiden, met als doel alle boeren te laten 
omschakelen naar kringlopen, niet alleen in de melkveehouderij. Het programma is een vervolg op 
het eerdere “Bedreven Bedrijven Drenthe” programma. ETC heeft al gezegd te zullen 
samenwerken met andere NVLV-beroepsleden om dit grote project te bemensen.  
 
 
Publicatie ‘Energetiseren van graan’ 
  
Cock van den Heuvel (nieuw beroepslid) heeft een publicatie gemaakt over het energetiseren 
van graan. We zullen deze z.s.m. op de website zetten. 
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Wigle’s droom 
 
Wat willen jullie nou eigenlijk precies bereiken met jullie vereniging? Deze vraag zal sommige leden 
van het NVLV niet onbekend in de oren klinken. Wigle Vriesinga kreeg deze vraag onlangs aan 
hem gericht, en besloot het allemaal maar nog eens zo concreet mogelijk op papier te zetten. Met 
onderstaand resultaat. 
 
Wigle’s droom hoe wij als samenleving kunnen leven op deze aarde 
 
Hoofdzaken: 

- Voedsel produceren volgens de natuur wetten. 
- Voedselkwaliteit en voedselconsumptie zijn afgestemd op de behoefte van de mens om 

(zowel lichamelijk als geestelijk) gezond te kunnen blijven. 
 
Voedselproductie 

- Niet meer dieren houden dan ecologisch verantwoord is op de beschikbare grond. 
- Alleen voedsel verbouwen op volle grond, geen substraatteelt in kassen. 
- Geen chemische bestrijdingsmiddelen. 
- Kunstmest sterk beperken, overbodig maken. 
- Alle productiedieren hebben recht op onbeperkt zonlicht (zonne-energie). 
- De boer is producent van voedsel (nu is de boer producent voor grondstof voor de 

voedingsindustrie, hoe goedkoper hoe beter). 
 
Consument 

- Kent de boer die zijn voedsel produceert. 
- Heeft kennis over gezonde voeding en gezonde levensstijl. 
- Heeft kennis over bereiden van gezonde voeding. 
N.B. Op dit moment beschikt slechts een kleine groep over deze kennis. 

 
Aanpak: 

- Voorwaarden scheppen om gezond voedsel te kunnen produceren in de landbouw. 
- Keten tussen producent en consument korter maken, waardoor betere prijs voor producent 

en niet duurder voor consument. 
- Bewustzijn bij consumenten vergroten. 
- Producenten vormen met elkaar een wekelijkse boerenmarkt. 
- Producenten zetten hun bedrijven open voor publiek, zodat de consument kan ervaren 

hoe zijn eten wordt geproduceerd (de consument kent de boer). 
- Gezamenlijke website maken zoals b.v. www.stichtingkoevoet.nl. 

 
Tot zover mijn droom. Nu terug naar de werkelijkheid: 
 
Uit het overleg met LNV / VROM is nu het eerste actiepunt in werking nl. 

- Het CLM heeft opdracht gekregen om een definitie van “kringloop landbouw” te 
formuleren. De VBBM en NVLV worden hier intensief bij betrokken. 

- Paul Blokker (bestuurslid VBBM) neemt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, zie 
hieronder) voor zijn rekening. 

 
Met verschillende groepen mensen ben ik bezig om mijn droom praktisch uit te werken. 
 
Groeten, Wigle 


