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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  

Vandaag zal het bestuur spreken over de aanpak die gevolgd zal worden met het uitbrengen van een 

vertaling van het belangrijk bodemboek van Hans Peter Rusch: ‘Bodenfruchtbarkeit’. De keuze komt neer 

op het volgen van de vertaling ingebracht door Peter Vanhoof (met redactieopmerkingen van het 

bestuur), of het produceren van een nieuwe vertaling, waar de vertaling van Peter als ondersteuning kan 

dienen.  

Verder wordt u van harte uitgenodigd om mee te doen aan de varende themadag op de Friese meren, 

mede georganiseerd door ons bestuurslid Katrien van ’t Hooft met prov. Fryslân. Zie verder hieronder. 

 

2.  ‘Koeien en Kruiden’: Biodiversiteit als basis voor antibiotica-reductie in de melkveehouderij  

Op 24 oktober zal er een NVLV-themadag worden gecombineerd met het tegenbezoek 

van veeartsen uit India, dit nadat Sjoerd Miedema uit Haskerdyken in april 2 weken  in 

India op bezoek was geweest samen met collega’s en de ons welbekende dierenartsen 

Groot en Van ’t Hooft, om het gebruik van kruiden als antibiotica-vervanging  te onder-

zoeken. de De themadag vindt plaats tijdens een boottocht op de Friese meren, en wordt 

gesponsord door de provincie Fryslân. Er kunnen 15 NVLV-leden gratis mee. Programma 

 

3. Nederland-India uitwisseling rond medicinale planten en antibioticareductie  

Tussen 19 oktober en 2 november bezoekt een delegatie Indiase experts op het gebied 

van medicinale planten Nederland om kennis uit te wisselen over de manieren waarop 

antibioticagebruik in de melkveehouderij kan worden gereduceerd. Nadere info via 

dutchfarmexperience.com en onze Facebook-pagina: Koeien en Kruiden. Een aantal 

activiteiten tijdens het bezoek is open voor geïnteresseerden:  Klik hier. 

 

http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=01
http://nvlv.nl/index.asp?menu=0401
http://nvlv.nl/downloads/Uitnodiging%20boottrip%2024%20oktober14.pdf
http://nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=2&id=56
http://www.dutchfarmexperience.com/e-motive-project-india-nl-exchange-dairy-farming/
https://www.facebook.com/koeienenkruiden
http://nvlv.nl/downloads/Poster%20uitnodiging%20oktober%202014.pdf

