
 

 

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding  nieuwsbulletin 2014–01 

29 januari 2014 

Beste mensen, 

Gaarne vragen we weer jullie speciale aandacht voor een aantal nieuwsberichten in kort bestek. Voor 

meer informatie zij verwezen naar onze website. Ctrl-klik daarvoor op de plaatjes of aangegeven links. 

1. ‘Bodenfruchtbarkeit’, een zeer belangwekkend bodemboek van Hans Peter Rusch, wordt vertaald. 

Op de geanimeerde Biovak in Zwolle (22/23 januari) werd een zeer goed bezochte 

voordracht gegeven door Peter Vanhoof, onze Vlaming uit Polen. Hij probeert de 

toestand van de bodem weer te geven m.b.v. electrische en energetische 

metingen, geholpen door Paul Mak. Peter zag in zijn voordracht kans in uitermate 

heldere beelden weer te geven waar het nu precies bij een gezonde bodem om 

draait. Daarbij putte hij uit bovengenoemd boek van Hans Peter Rusch, een Duitse 

arts die heel veel studie maakte van het bacteriële bodemleven en samenwerkte 

met ene meneer Muller. Peter heeft door drukke werkzaamheden zijn 

vertaalwerk nog niet kunnen afronden, maar hij hoopt zover te zijn  in april. Wij 

wachten met smart! 

2. Filmvertoning ‘Dansen met gehoornde dames’ 31 januari nog op Eemlandhoeve in Bunschoten. 

Op het melkveebedrijf van Jan Dirk en Irene van de Voort 'De Groote Voort' in 

Lunteren wordt als sinds een aantal jaar antibiotica-vrij geboerd, gemolken en 

gekaasd. Volgens Bartjes kan dit helemaal niet en de rekenmodellen crashen op 

deze rauwmelkse kaasus. Onno Gerritsen maakte hier een filmisch verslag van 54 

minuten van. Op 31 januari is de film te zien op de Eemlandhoeve te Bunschoten. 

Reserveren bij: reserveringen@eemlandhoeve.nl 

 

3. Ik kan aan je gezicht zien wat je eet – Weston Price congres – Antropia Driebergen 1 februari 

Weston Price was een Amerikaanse tandarts die in de dertiger jaren van 14 

natuurvolken het voedselpatroon en de -samenstelling onderzocht. De voeding van 

deze natuurvolkeren bevat zonder uitzondering minimaal 10 keer zoveel vetoplosbare 

vitamines (A, D, E en K) en minimaal 4 keer zoveel in water oplosbare vitamines (B, C) 

als de westerse moderne voeding. De vetoplosbare vitamines zijn zonder uitzondering 

afkomstig uit dierlijke bron.  Op deze dag in Antropia wordt besproken hoe wij binnen 

onze eigen mogelijkheden de kwaliteit van het voedsel weer kunnen verbeteren, met 

behulp van de kennis die Weston Price opdeed bij zijn 14 natuurvolkeren.  

4. Huisvrouw Sofia Gatica c.s. uit provincie Córdoba in Argentinië wijst met succes Monsanto terug. 

Sofia voerde samen met andere vrouwen uit Córdoba een maandenlange protestactie 

tegen de vestiging van een fabriek van Monsanto, waar zaden zouden worden gecoat 

met zwaar gif, o.a. fungiciden. De streek Córdoba heeft al zwaar te lijden onder de 

continue bespuitingen van de genetisch gemodificeerde soja-velden met het 

bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto, dat blijkens medische rapporten hoge 

kindersterfte en kankerincidentie veroorzaakt. De vrouwen zagen weinig reden daar 

zonder vorm van protest nog een nieuwe gifbron aan te laten toevoegen en gingen de 

straat op. Lees verder in De Morgen. 

http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=01
http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=2&id=27
http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=3&id=110
http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=3&id=108
http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=3&id=108
http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=2&id=26
http://www.demorgen.be/dm/nl/5397/Milieu/article/detail/1750763/2013/12/02/Argentijns-stadje-verzet-zich-fors-tegen-komst-van-Monsanto.dhtml
http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=3&id=108


 

 

 

5. VoedselAnders: tweedaagse conferentie met bredere kijk op landbouw en voeding bij de WUR 

21 en 22 februari 2014 vindt er een 

tweedaagse conferentie plaats voor een 

ander systeem van landbouw en voeding, 

bij de WUR in Wageningen. Workshops 

zullen gaan over: 

 Lokale voedsel netwerken 

 Agroecologie 

 Zaden en Biodiversiteit 

 Rechtvaardig handels- en landbouwbeleid 

 kringlooplandbouw 

 Stadslandbouw 

 Permacultuur 

 Landrechten 

6. NVLV-themadag 11 maart  'Bodems met hogere productiviteit én betere productkwaliteit' 

 
Lezing 1 door Dave Rensman, microbioloog 

Gezonde landbouw door een beter begrip van de bodem 

Lezing 2 door Jan Oude Voshaar, Wijngaard Wageningse Berg / Triple E 

Bodemvruchtbaarheid in de wijnbouw in Nederland 

 

7. Bekijk het eens van een andere kant: Michael Roads’ reis  door het Nederlandse landbouwland  

Op 28 april zal Michael Roads op de Mennorode in Elspeet verslag doen van de 

metafysische reis die hij op speciaal verzoek maakte door de Nederlandse landbouw 

en veeteelt. Zelf zegt hij over deze dag: 

"Ik ben geen melkveehouder meer, hoewel ik nog steeds sterk met het land 

verbonden ben. Alles op het boerenbedrijf gaat over energie. Er zijn weinig boeren 

die zich dat realiseren. Voor de meesten draait het om kennis en de toepassing 

daarvan...en die moet er zijn. Echter, wanneer een boer de energetische verbinding 

tussen hem en zijn land in de vingers krijgt, tussen hem en zijn vee, en hij de lijntjes 

ziet met de gezondheid van zijn hele bedrijf, wordt hij op dat moment een boer van 

uitzonderlijke klasse. En daar zijn er te weinig van! 

Op deze dag verken je een heel nieuwe manier van met je land omgaan, in Nederland. De technieken 

moeten er ook zijn, maar die hebben wel een houdbaarheidsdatum. Jezelf op energetisch niveau 

verbinden met je land houdt in dat jij voortaan de spil bent waar de energie op je bedrijf om draait. Dat is 

iets geweldigs" 

8. Joel Salatin komt naar Nederland voor een tournée over voedsel, bodem, ambacht en klimaat. 

Tussen 9 en 12 mei doet hij Nederland aan met zijn hartgrondige, diep-ecologische 

manier van boeren, waarmee hij landbouw toekomst geeft. Doet Louise Fresco dat 

ook? Op 9 mei horen wij daar wellicht meer over, als hij in Wageningen staat als 

keynote speaker op de slotavond van de debatserie ‘It’s the food, my friend’, die de 

toekomst van de landbouw en ons voedsel als onderwerp heeft. Op 10 en 11 mei is hij 

op De Zonnehoeve in Zeewolde, voor 2 volle dagen cursus Totaallandbouw. 

9. Winterschool stadslandbouw Universiteit Amersfoort op 14 februari, 7 en 28 maart Amersfoort 

Het fenomeen Stadslandbouw op verschillende manieren bekeken door verschillende sprekers, o.a. 

Janneke Tops en Jan Bokhorst, maar ook vele anderen. Drie cursusdagen voor €480 bij voorinschrijving. 

http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=3&id=107
http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=3&id=112
http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=3&id=111
http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=3&id=113
http://www.universiteitamersfoort.nl/?nl/winterschool


 

 

 

10. Programma Itaka vanaf 30 januari Adres: Utrechtseweg 131 naast het politiebureau in Renkum. 

30 januari Gezondheid en balans in je lichaam, ziel en geest. Piet! 
6 februari Helingavond voor Fukushima, Moeder aarde en onszelf 
12 februari Kwantum muziek als informatieve heling.  
12 maart Verleden en heden van UFO’s 

 
11. Nieuwe documentairereeks Jan Van den Berg: Arme boeren zijn massaal slachtoffer van landroof .  

In een nieuwe documentairereeks 'Silent Land' brengt filmmaker Jan 

Van den Berg het verhaal van boeren over heel de wereld die het 

slachtoffer worden van landroof. In een eerste episode wordt het 

verhaal van een Cambodjaanse boerenfamilie verteld die van hun land 

worden verdreven. Sinds 2003 ondergingen meer dan 400.000 

Cambodjaanse boeren hetzelfde lot.  Bron: Vilt.be 

 

12. Prof. Jan Rotmans: De ecologische crisis wordt vele malen groter dan de financiële crisis.   

Kijk/luister naar de boodschap van Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid en 

transities aan de TUD.  

Een interessante visie op de noodzakelijke transities om te komen tot nieuwe 

inrichting van samenleving, met ecologisch vormen van landbouw, gericht op 

zelfvoorzienendheid. De oude energie economie zal moeten verdwijnen. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is uit de tijd, het is niet duurzaam of weg 

ermee. Wij zelf moeten veranderen: je bent duurzaam of je bent het niet. Groen 

wordt de norm. Sterker nog: als je niet groen bent besta je niet meer (Roelf H. te T.) 

http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=0307
http://www.vilt.be/Arme_boeren_zijn_massaal_slachtoffer_van_landroof
http://silentland.org/
http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=02&id=2&id=28
http://itaka.nl

