Netwerk Vitale Landbouw en Voeding nieuwsbulletin 2015 – 03
6 april 2015
Beste mensen, de derde nieuwsbrief van het jaar 2015 ligt voor u. Voor meer informatie zij verwezen naar
onze website. Ctrl-klik daarvoor op de plaatjes of op de blauwe links.
1. Van de bestuurstafel: contributies
Het aanschrijven van de leden voor contibutiebetaling heeft al een verheugend aantal reacties opgeleverd.
Aan allen die hun bijdrage reeds overgemaakt hebben of een automatische overschrijving hebben lopen:
dank daarvoor! Wij kunnen nu weer aan de opbouw van onze vereniging gaan werken. Wij hopen dat wie
nog niet aan zijn betaling is toegekomen, die binnenkort zal doen. Een dringende vraag aan leden die zijn
verhuisd: geef aub uw wijzigingen door! Maak van uw secretaris geen spoorzoeker. Het kost zoveel tijd…
2. Themadag 17 april 2015 over toepassing van Keltisch zeezout in de landbouw
De landbouwkundige toepassingen van ambachtelijk geproduceerd Keltisch
zeezout komen aan de orde in deze dag op de Heerlijkheid Eck en Wiel. Wat is
feit en wat is fictie als we praten over Keltisch zeezout als een steeds vaker
toegepast supplement in de landbouw? Wij hebben de volgende sprekers op het
programma: Pascal Pichon (Breizh Import), Roelf Havinga (Team Ecosys) en John
Huibrechts (vooruitstrevend bollenteler uit Noord-Holland). Daarnaast hopen wij
dat u zelf in onze Speakers Corner commentaar 7 min commmentaar wilt geven
op uw ervaringen met ecologische bodemverbeteraars. Wel even aangeven bij de aanmelding!
3. Themadag over glyfosaat: wordt 2 juni 2015 gehouden in Wageningen, in Hotel De Nieuwe Wereld.
Prof. Monika Krüger uit Leipzig heeft zich al bereid verklaard voor ons te komen spreken.
Zij is een autoriteit op het gebied van glyfosaat, een systemisch werkende
onkruidverdelger die ondertussen overal wordt aangetroffen: niet alleen in bodems en
rivierwater, maar ook bij landbouwhuisdieren en de mens. Het maakt heel wat meer
kapot dan alleen onkruiden, en vooral in de bodem. Het is niet alleen een biocide (doodt
bodemleven), maar kapselt ook kostbare sporenelementen in, die door deze ‘chelatie’
onbereikbaar worden voor de plantengroei. Nadere bijzonderheden volgen.
4. Interactieve lezing Nieuwe economische samenwerkingsvormen (Heidi Leenarts en Herman Wijffels).
Het algemene beeld is dat geld een neutraal middel is, maar is dat wel zo? Welke keuzes en
werkingsmechanismen liggen er onder ons geldsysteem? Welke uitwerking heeft dat op
individuele keuzes van mensen, bedrijven en instanties? Hoe kunnen we maatschap-pelijk
relevante doelen, initiatieven en projecten optimaal faciliteren als we denken buiten de
bestaande kaders? 28 april 19.30 De Nieuwe Wereld, Marijkeweg 5, Wageningen, €15.
5. NVLV-dagen de komende tijd, eveneens i.h.k.v. het Jaar van de Bodem
Themadag over rundveefokkerij in relatie tot antibioticagebruik: met Indiase en Afrikaanse bezoekers, eind
september waarschijnlijk in Zwolle en/of Friesland. Naar analogie van het Indiase bezoek van 2014.
Van bodem-inklinking naar bodem-aanwas: Quadrupooldag half september in de Alblasserwaard.
Aardappel: oogappel maar ook problemenkindje. Quadrupooldag over alternatieve teeltmogelijkheden in
breed perspectief. Winter 2015, waarschijnlijk in Noord-Holland.
6. 9e dag cursus kwantumlandbouw, thema co-creatie met Cees Kamp, vrijdag 10 april, Dinteloord
7. Boerendag met Michael Roads 22 april op De Groote Voort, te Lunteren
8. Tweede cursus kwantumlandbouw in de maak, georganiseerd door Gaia Sira. Download persbericht
Met vriendelijke groet, Dirk Hart, secretaris/penningmeester NVLV

