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18 maart 2015 
Beste mensen,  
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het jaar 2015. Voor meer informatie zij verwezen naar onze website. 
Ctrl-klik daarvoor op de plaatjes of op de blauwe links.  
 
1. Van de bestuurstafel: bestuursleden gevraagd! 

Er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Niet zozeer direct zichtbaar voor de buitenwacht, maar des te 

meer in de bestuurskamer. Op 12 februari  jl. was de ALV daar grotendeels aan gewijd. De Nederlandse 

uitgave van boek ‘Bodenfruchtbarkeit’ van Rusch kon helaas niet onder NVLV-vlag plaatsvinden omdat de 

kwaliteit van de vertaling voor interne dicussie zorgde over de te nemen maatregelen. Info: bij het bestuur. 

 

2. Succesvolle Quadrupooldagen in Molkwerum en Denekamp (31 januari en 27 februari 2015 resp). 

Genoemde dagen stonden in het teken van het Jaar van de Bodem, en dan met 

name van de effecten die het beheer van de bodem heeft op de kwaliteit van het 

voedsel dat daarop wordt geproduceerd. Een aantal vooruitstrevende boeren 

kwam aan het woord, over de bedrijfsvoering die hen naar een beter product van 

hun land voert, en niet naar ongebreidelde productieverhoging. Anton Nigten 

zorgde voor de link met de kwaliteit van mest. 

 

3. Planning van themadagen de komende tijd, i.h.k.v. het Jaar van de Bodem 

 Keltisch zeezout:  schrijft u 17 april in uw agenda als de voorlopige datum voor 

een themadag over de landbouwkundige toepassingen van ambachtelijk 

geproduceerd Keltisch zeezout. Deze dag zal worden gehouden in de 

Heerlijkheid Eck en Wiel. Wat is feit en wat is fictie als we praten over Keltisch 

zeezout als een steeds populairdere bodemverbeteraar in de landbouw?  De 

volgende sprekers hebben al bevestigd: Roelf Havinga van Team-Ecosys en 

Pascal Pichon van Breizh Import.  Nadere informatie volgt nog. 

Glyfosaat: themadag mei-juni, waarschijnlijk in Wageningen. Glyfosaat is een systemisch werkende 

onkruidverdelger die heel wat meer kapot maakt dan alleen onkruiden, en vooral in de bodem. Het is niet 

alleen een biocide (doodt bodemleven), maar kapselt ook kostbare sporenelementen in, die daardoor 

onbereikbaar worden voor de plantengroei. Het middel wordt veel gebruikt in de landbouw om het land 

‘lekker schoon’ te maken, maar het goedje breekt slecht af, dus de afbraakproducten o.a. AMPA,  (giftiger 

dan glyfosaat zelf) duiken op in sloot- en rivierwater. In urine van mens en dier komt het frequent voor. 

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. 

 

4. Quadrupooldagen de komende tijd, eveneens i.h.k.v. het Jaar van de Bodem 

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.  

Ideeën over onderwerpen en sprekers zijn natuurlijk van harte welkom bij het bestuur, op info@nvlv.nl 

 

5.  Werk mee aan een enquete behorend bij een afstudeerscriptie over onthoornen van runderen. 

 http://enquetemaken.nu/r/1wwdw, Roy Geritz, student Diergezondheidszorg,VHL te Leeuwarden. 

Met vriendelijke groet,   

Dirk Hart,  

secretaris/penningmeester NVLV 

http://www.nvlv.nl/index.asp?menu=01
http://nvlv.nl/index.asp?menu=040102
http://heerlijkheideckenwiel.nl/
http://enquetemaken.nu/r/1wwdw

