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Beste lezers, het bulletin staat weer boordevol activiteiten – net als in de natuur zien we alles wat gedurende de winter
voorgekookt is nu materialiseren in veel groei en bloei en nieuw leven, alles tegelijk! Daarnaast in dit bulletin aandacht
voor het bijzonder geslaagde symposium van 18 april en het op dezelfde dag tijdens een korte ALV geïnstalleerde
verbrede en versterkte bestuur.
Geniet van al het positieve dat in de wereld gebeurt! En wees de verandering die je in de wereld wilt zien (slogan van het
Netwerk VLV bij haar verjaardag).
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NVLV nieuws

In de algemene ledenvergadering gehouden op zaterdag 18 april is een flink verbreed en versterkt bestuur
aangetreden. De bestuursleden komen ieder uit een bepaald deelnetwerk, project of platform, zodat zij gezamenlijk het
gehele Netwerk VLV vertegenwoordigen. De nieuwe bestuursleden zijn:
Bestuurslid

Vertegenwoordiger van

Wigle Vriesinga
Annemie Lepelaars
Bessie Schadee
Gerrit Schott
Jelleke de Nooy
Piet Bongers
Maria Groot
Roelf Havinga
Willem van Weperen
Wil Braakman

Gilde kringloopboeren, samenwerking VBBM
Netwerk Oost / Landjuweel de Hoeven / vertrouwenspersoon
Gezonde Gronden / boer-burger verbanden
Platform Adviseurs Kringlooplandbouw
Netwerk Academie / de Allianth, Inspiratie en Kenniscentrum
Alliance Zuid, Netwerk Energetische Landbouw, PMOV
Werkgroep Dier-bewust i.o.
Platform Voeding & Gezondheid
Werkgroep Europese samenwerking i.s.m. LEISA & EISA
Netwerk Noord-Holland

Afscheid werd genomen van Jan Paul van Soest (Jan Paul blijft nog wel actief in het bestuur van de Stichting Aquarius
Alliance) en Bertus Haverkort. Beiden hebben in grote mate bijgedragen bij het op de rails zetten van de vereniging en de
totstandkoming van het huidige bestuur. Ook werd Jelleke de Nooy nog even in het zonnetje gezet, zij verruilt haar
centrale rol als coördinator van het NVLV naar een wat minder centrale rol als bestuurslid. Zonder haar vele werk van de
afgelopen jaren zou het NVLV in de huidige vorm niet hebben bestaan.
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Het symposium “Licht op Landbouw” op 18 april j.l. is erg succesvol verlopen. In een stralend en ‘verlicht’ kasteel
Groeneveld gaven de goed op elkaar aansluitende presentaties in de ochtend ons bijzonder mooie inzichten in het belang
(voor een duurzame samenleving) van het herstel van de mondiale kringlopen en hoe je dit kunt bewerkstelligen door op
bedrijfsniveau en regionaal kringlopen te herstellen. Daarbij werd ook ingegaan op specifieke technieken zoals het gebruik
van biogas-installaties, biologische waterzuivering en bodemverrijking met basaltmeel en gips. De workshops in de
middag vormden een goede verdieping op de in de ochtend aangedragen thema’s. Van het symposium wordt momenteel
een uitgebreid verslag gemaakt. Er zijn ook video-opnames gemaakt: een eerste filmpje van spreekster Mae wan Ho is al
te bezien op YouTube via www.youtube.com/watch?v=f4aMyQ_WFEU.

De CLM eindrapportage van de verkenning naar het begrip kringlooplandbouw is in concept klaar. Het concept
wordt op donderdag 7 mei besproken met de opdrachtgevers VROM en LNV, en vertegenwoordigers van Netwerk VLV en
VBBM (Jelleke de Nooy, Frank verhoeven, Diana Saaman en Peter Takens). De bedoeling is dat het rapport aangeeft aan
beide ministeries of kringlooplandbouw veelbelovend genoeg is om er als overheid in te investeren. Wij vroegen immers
om een 5-jarig programma tbv omschakelen naar kringlooplandbouw / herstellen van kringlopen. Er zal sowieso nog een
nieuw gesprek aangegaan worden door het nieuwe bestuur van het NVLV met de ambtenaren van VROM en LNV hoe zij
nu, met deze rapportage in handen, aankijken tegen ons verzoek.
De concept eindrapportage van het CLM is voor beroepsleden te vinden op de database www.qa4a.net, bij de bestanden in
het mapje "actueel".
Voor de rapportage heeft het CLM gebruik gemaakt van de input van o.a. VBBM en leden van het NVLV. Een interessante
bijdrage van het VBBM is te vinden op www.netwerkvlv.nl/downloads/VBBM_over_kringlooplandbouw.pdf.

Nieuws van deelnetwerken, leden & partners

Uitnodiging Netwerkdag Duurzaam Boer Blijven in Drenthe!
Het project Bedreven Bedrijven Drenthe (BBD, vanaf 2000) en het vervolgproject Demonstratie functionele
agrobiodiversiteit op melkveehouderij bedrijven (FAB-Drenthe, 2006-2008) zijn een groot succes gebleken in de provincie
Drenthe. De kringloopbenadering en de studiegroepaanpak hebben geleid tot een aantal concrete resultaten, zoals een
aantoonbare milieuverbetering, bewustwording van boeren, en concrete maatregelen om de bedrijfsefficiëntie te
verbeteren. Daarom is een nieuw initiatief gestart! In het project Duurzaam Boer Blijven in Drenthe krijgen alle
melkveehouders in Drenthe de kans kennis op te doen om aan toekomstige regelgeving te voldoen, resultaten op hun
bedrijf te verbeteren en milieuvoordelen te behalen. Gesteund door de provincie Drenthe gaat een groot aantal
organisaties dat betrokken is bij de verduurzaming van de melkveehouderij samenwerken.
Bent u betrokken bij het project of geïnteresseerd in meer informatie hierover? Kom dan naar de Netwerkdag op 27 mei
in Assen!
Datum: Woensdag 27 mei 2009
Tijd: 9.30 - 14.30 uur (open vanaf 9.00 uur)
Plaats: Van der Valk, Balkenweg 1, 9405 CC Assen (A28 afrit 33)
Voor meer info kijk op: www.duurzaamboerblijven.nl. De uitnodiging met het volledige programma is te downloaden via
www.duurzaamboerblijven.nl/site/wp-content/uploads/uitnodiging-start-duurzaam-boer-blijven-in-drenthe.pdf.

Vriendendag NVLV-Zuid
Op 23 mei 2009 gaan we met NVLV-Zuid naar Theo de Cock in Ranst in België. Theo verzorgt een energetische
wandeling in het Domein Zevenbergen. Dit houdt onder andere in:
• het waarnemen van verschillende energieën ter plaatse
• het ontdekken van krachtplaatsen (leylijnencentra)
• het voelen van de energie binnen een kring van bomen
In het Domein Zevenbergen bevinden zich ook 7 heuvels, waar we onze 7 chakra’s bewust kunnen ervaren.
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Kijk voor meer informatie op www.netwerkvlv.nl onder ‘actuele agenda’, of download de flyer direct via deze link:
www.netwerkvlv.nl/downloads/Vriendendag_NVLVZuid_23_mei_2009.pdf. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden, uiterlijk
tot 13 mei 2009.

Gelre – voor een regionale economie
In Wageningen is Jelleke de Nooy met twee andere ondernemers begonnen aan de introductie van de Gelre, een
betaalmiddel dat een renteloze en regionale economie ondersteunt en versterkt in geheel Gelderland. In inspiratie- en
kenniscentrum ‘de Allianth’ aan de Bevrijdingsstraat 28a te Wageningen kan je nu Gelre’s kopen; in Arnhem loopt het
systeem al erg goed. Meedoen? Gelre’s accepteren voor je streekproducten? Neem contact op met de ondernemer DNYconsult/Jelleke de Nooy, via info@jellekedenooy.nl. Dit opstarten in andere steden in Gelderland? Meer info is te vinden op
www.gelre-handelsnetwerken.nl.

Bijeenkomsten Anastasia, permacultuur en natuurlijk tuinieren
Malika Cieremans (Atelier Alchemilla, www.atelieralchemilla.nl) geeft in mei en juni twee presentaties/bijeenkomsten over
Anastasia, permacultuur en natuurlijk tuinieren:
Op 14 mei, 19.45u - 22.15u: Thema-avond ‘Anastasia en natuurlijk tuinieren’ bij het Dol-fijn Centrum in Eibergen
(Gld). Info & aanmelding via de website: www.dolfijncentrum.nl/?p=p_19. Contactpersoon: Edith Wiersma-Arts, 0545475317.
Op 7 juni, 10.30u – 14.30u: Ervaringsdag ‘natuurlijk tuinieren, permacultuur en Anastasia’ bij Centrum ‘De lijster
en de vink’ in Langbroek (Utr). Info & aanmelding: www.lijsterendevink.nl/cursussen/themadag.htm. Contactpersoon:
Yvonne Kruzeman, 0343-597395.

Nieuwsbrief Gezonde Gronden
Gezonde gronden heeft weer een interessante nieuwsbrief uitgegeven, met daarin opgenomen vele activiteiten, onder
andere avonden over ‘transition towns’, permacultuur, gesprekken op de boerderij en waardevol onkruid. Lees de
volledige nieuwsbrief op: www.gezondegronden.nl/GGnieuwsbriefmei2009.htm.

Activiteiten ITAKA
Wilt u energiek leven met een inspirerende baan? ITAKA biedt u effectieve energetische begeleiding! ITAKA biedt
‘begeleiding op maat’ voor mensen die even niet lekker functioneren door een burnout of carrièreproblemen. De kracht
van ITAKA ligt in de communicatie met onderbewuste lagen van de mens, zonder de ruis en de oordelen van de ratio.
Deze heldere en directe aanpak maakt dat u relatief snel veranderingen in uw leven aan kunt brengen. Interesse, kijk op
de website www.itaka.nl of lees de nieuwsbrief op www.itaka.nl/folders/Nieuwsbrief%20maart%202009.pdf.
Training Intuïtieve Ontwikkeling voor Beginners start 13 mei.
In deze training bij Itaka in Wageningen krijg je meer inzicht in je eigen energieveld en je chakra’s. Een ontdekkingsreis
naar je eigen intuïtieve vermogens! Je leert welk thema bij welk chakra hoort en hoe je ze kunt activeren en
schoonmaken. Naast het goed gronden en afsluiten van jezelf laat je je energie soepel doorstromen. Info en opgeven bij
Marianne van der Schilden 0317 421319, 06 42982383, welkom@itaka.nl, www.itaka.nl.
2012, de nieuwe tijd komt eraan! Lezing door Peter Toonen op 27 mei
Peter Toonen komt naar Wageningen om te vertellen over de tijd waarin we leven en over wat er nu precies aan de hand
is, aan de hand van zijn studie van de Maya kalender. Peter heeft een wetenschappelijke achtergrond, maar durft verder
te gaan dan menig wetenschapper bij zijn interpretatie van de feiten. Locatie: Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen.
27 mei 2009, 20 tot 22.15 uur, entree € 15,-. Je kunt nu al plaatsen reserveren.
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Cursus ‘The Work’ van Byron Katie
Alle grote wijze en spirituele leraren hebben ons verteld om te werken met onze “mind”, onze geest. Maar ze vertelden
ons niet hoe we dat konden doen. The Work is het “hoe”. De methode van 4 vragen, die we stellen aan onze stressvolle
gedachten. Niet de vragen zijn zo krachtig, maar onze eigen authentieke antwoorden op de vragen.
Wil je de waarheid weten? Geef antwoord op de vragen, eerlijk vanuit je hartegeest. Je komt in een totaal andere
werkelijkheid terecht: een werkelijkheid van vrede, ontspanning, helderheid en creativiteit.
Leer The Work kennen en toepassen - In een korte cursus van 4 avonden en een hele dag bied ik The Work aan. Een
gevarieerd aanbod van allerlei oefeningen om stressvolle gedachten te gaan herkennen, en met aandacht voor de
persoonlijke thema’s van iedere deelnemer. Het resultaat is ontspanning, sterk verbeterde relaties, houden van dat wat is,
humor.
Plaats: Trainingscentrum Kenkon, Wageningen. Voor route zie www.kenkon.org.
Tijd: vrijdagavond 15 en 29 mei, 5 en 19 juni van 19.30 – 22.00 uur. En zondag 21 juni van 10.30 – 16.30 uur.
Prijs: 220 €, studentenkorting 25%, aanmelden kan via eggin258@planet.nl.
Wil je meer informatie? Bel 0481-466309 of mail eggin258@planet.nl, of kijk op www.opwegnaarverbinding.nl.
Ik hoop je te ontmoeten tijdens de cursus!
Hartelijke groet, Marijke Eggink, coach en trainer voor The Work

Raspberry-Maxx Frambozenweekend 27 & 28 Juni 2009
Om de start van het plukseizoen echt te vieren organiseren we voor de vierde keer ook deze zomer ons
frambozenweekend. Met dit weekend willen we graag vieren dat er weer volop frambozen zijn. Vandaar dat ook dit jaar
het weekend, weer enorm veel gezelligheid kent, met o.a.
 een uniek frambozen-ontbijt
 overnachten tussen de frambozenstruiken
 tour de framboos
 een frambozenterras
 een kramerij
Kijk voor meer informatie op onze website www.raspberry-maxx.nl, onder “weekend”.

Andere interessante zaken

Duurzame Dinsdag 2009 geopend!
Op dinsdag 1 september 2009 vindt de 11e editie van Duurzame Dinsdag plaats. Vanaf nu kunt u uw duurzame
initiatieven weer indienen. Duurzame Dinsdag verzamelt grote of kleine duurzame initiatieven en ideeën vanuit de
samenleving. Op 1 september 2009 worden deze, gebundeld in het Duurzame Koffertje, aangeboden aan een lid van de
ministerraad. Door een initiatief in te dienen bepaalt u mede welk thema in de kijker wordt gespeeld bij de regering.
Initiatieven die u voor 3 augustus indient, worden meegenomen in de jurybeoordeling. Meer informatie:
www.duurzamedinsdag.nl/index.php?item=100.

Landwerk bijeenkomst Recreatief groen: laat de boeren het doen?
Landwerk organiseert in samenwerking met de Taskforce Multifunctionele Landbouw en Kenniscentrum Recreatie op 26
mei 2009 een landelijke bijeenkomst: "Recreatief groen: laat de boeren het doen?". De bijeenkomst gaat over de rol die
de landbouw kan spelen in de recreatievoorzieningen in het buitengebied.
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Het Kenniscentrum Recreatie, de Taskforce Multifunctionele Landbouw en de LTO zullen kort hun standpunten uiteen
zetten, waarna er ruimte is voor vragen en discussie. Na de pauze kunnen de deelnemers kiezen uit twee
discussiethema's; recreatie rondom de Randstad en recreatie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Na de gezamenlijke
afsluiting van de bijeenkomst is het tijd voor een borrel.
Organisatie: Landwerk i.s.m. Taskforce Multifunctionele Landbouw + Kenniscentrum Recreatie
Locatie: De Boerinn, Kamerik
Tijd: 13:15 - 17:00 uur
Informatie: Sebastiaan Verkade, 0317-419308, www.landwerk.nl.

Werkbijeenkomst Buurtmoestuinen in Vogelaarwijken
In Crabbehof, één van de Vogelaarwijken (krachtwijken) in Dordrecht, is in 2006 het plan opgevat om buurtmoestuinen te
realiseren op weinig gebruikte grasveldjes midden in de wijk. Op dit moment functioneren twee buurtmoestuinen waarvan
er één dit voorjaar wordt uitgebreid. De buurtmoestuinen in Crabbehof blijken door hun functies van moestuin en
ontmoetingsplaats veel te betekenen voor de sociale samenhang in de wijk.
In de Werkbijeenkomst van 17 juni staat de sociale functie van deze buurtmoestuin centraal, maar tuinieren heeft meer
positieve kanten. Tijdens de bijeenkomst willen we graag onze ervaringen met het opzetten en continueren van een
buurtmoestuin delen.
Datum: Woensdag 17 juni
Tijd : 9.30 - 15.00 uur (o.v.b.)
Plaats : Trefpunt De Nieuwe Stoof, De Savornin Lohmanweg 100, Dordrecht
Kosten : € 25, - (incl. lunch)
De volledige vooraankondiging is te vinden op
http://www.buurtmoestuin.nl/detrompenburg/index.php?option=com_content&view=article&id=65:symposiumbuurtmoestuinen&catid=34:laatste-nieuws&Itemid=70.

Vruchtbare Aarde Magazine
De recente editie van Vruchtbare Aarde heeft als thema “Het geheim van de Biologische landbouw” en zal voor veel NVLV
leden interessant zijn. Kijk op: www.vruchtbareaarde.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief_2009_1_2.html.

Giftig bestrijdingsmiddel mogelijk oorzaak bijensterfte
De toegenomen bijensterfte in Nederland is mogelijk het gevolg van het toelatingsbeleid dat Nederland hanteert voor
insectenbestrijdingsmiddelen. Dat zeggen Henk Tennekes, toxicoloog, en Jeroen van der Sluijs, docent aan de universiteit
van Utrecht. De deskundigen pleiten voor aanscherping van het beleid.
De boosdoener is volgens Tennekes het bestrijdingsmiddel imidacloprid, dat gebruikt wordt om ongedierte bij groenten als
boerenkool en prei uit de buurt te houden. Het toelatingsbeleid daarvoor is de laatste jaren sterk versoepeld. Het middel
wordt gebruikt bij de zaden en bereikt van daaruit alle delen van de plant. Bijen komen ermee in aanraking als de plant
bloeit en het gif ook in het stuifmeel en in de nectar zit. Vooral indirect leidt het middel tot verhoogde bijensterfte. Al in
kleine hoeveelheden wordt het navigatievermogen van bijen aangetast, waarmee het moeilijker is om de korf terug te
vinden. Mogelijk raken bijen daardoor ondervoed en dat is een voedingsbodem voor ziekten en plagen, aldus Tennekes.
Volgens Tennekes en Van der Sluijs stelde het Franse Comité Scientifique et Technique al in 2003 de schadelijkheid van
imidacloprid vast. In Duitsland, Slovenië en Italië is het middel al verboden. Van der Sluijs vermoedt dat het de
taalbarrière is die ervoor zorgt dat het nieuws Nederland pas nu heeft bereikt. „In Nederland is de sterfte van bijenvolken
in zes jaar tijd verdubbeld. Bijen zijn belangrijk voor de Nederlandse land- en tuinbouw. De sterfte kan grote gevolgen
voor deze sector hebben”, aldus Van der Sluijs.
Artikel in Trouw, 2 mei 2009. Zie ook:
www.trouw.nl/groen/nieuws/article2747443.ece/Bijensterfte_door_toelaten__giftig_bestrijdingsmiddel_.html.

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

5

Nieuwsbulletin 2009 - nr. 5

Agenda
13 mei

Training Intuïtieve Ontwikkeling voor Beginners door Itaka in Wageningen

14 mei

Thema-avond ‘Anastasia en natuurlijk tuinieren’ met Malika Cieremans in Centrum Dol-fijn in Eibergen

15 mei

Aanvang cursus ‘The Work’ door Marijke Eggink in Trainingscentrum Kenkon, Wageningen

23 mei

Vriendendag NVLV-Zuid: energetische wandeling in het Domein Zevenbergen (Be).

26 mei

Bijeenkomst “Recreatief groen: laat de boeren het doen?” door o.a. Landwerk, te Kamerik

27 mei

Netwerkdag Duurzaam Boer Blijven in Drenthe, Van der Valk in Assen

27 mei

Lezing “2012, de nieuwe tijd komt eraan!” door Peter Toonen, Itaka in Wageningen

7 juni

Ervaringsdag ‘Natuurlijk tuinieren, permacultuur en Anastasia’, met Malika Cieremans in Centrum De
Lijster en de Vink in Langbroek

17 juni

Werkbijeenkomst Buurtmoestuinen in Vogelaarswijken, De Crabbehof in Dordrecht

27-28 juni

Frambozenweekend Raspberry-Maxx in Meijel

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) is een landelijke beweging voor vernieuwende werkwijzen voor natuurlijke
duurzaamheid, op gezonde gronden. Het netwerk bestaat uit partner-organisaties, beroepsleden en vrienden, die in verschillende
themagroepen en deelnetwerken aan het werk zijn.
Onze droom is dat de boeren en tuinders weer met plezier, met vertrouwen in eigen wijsheid en in verbinding met de natuur, gezonde
voeding produceren en zorgen voor volledige vitale voeding, gezonde dieren en een duurzaam gebruik en beheer van ons landschap. En
dat burgers bewust zijn van wat ze eten, waar het vandaan komt en hoe hun voeding bijdraagt aan hun gezondheid.
Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding is in april 2008 als netwerkorganisatie voortgekomen uit de activiteiten van de Stichting
Aquarius Alliance, opgericht in mei 2005. Zie voor meer informatie onze website www.netwerkvlv.nl.
Deze nieuwsbrief ontvangen? Meedoen? Wil jij ook deze nieuwsbrief ontvangen en deze bemoedigende beweging ondersteunen?
Wordt dan gewoon lid (vriend) van het NVLV of meld je aan als beroepslid (partner). Kijk op www.netwerkvlv.nl bij ‘lidmaatschap’ onder
‘vereniging’, of volg deze link: www.netwerkvlv.nl/index.asp?menu=010301.
Kopij – Heb je interessant nieuws, een aankondiging, een verhaal of een oproep voor in dit bulletin, stuur je bijdrage dan op naar
info@netwerkvlv.nl. We streven ernaar om het bulletin iedere twee weken te laten verschijnen.
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