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Beste mensen, hoog tijd voor de vijfde nieuwsbrief van het jaar 2015. Kijkt u voor meer informatie op onze 
website. Ctrl-klik daarvoor op de plaatjes of op de blauwe links.  
 
1. Van de bestuurstafel: Nieuwe tijden brengen nieuwe inzichten. Dat merken we (ook) aan de wijzigingen 
 in het ledenbestand. Naast afmeldingen hebben wij de afgelopen maanden ook verschillende nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Wij zijn daar erg blij mee!! Nu de uitbreiding van het bestuur nog…Wij zijn heel erg toe 
aan versterking, want er is meer werk dan we aankunnen op dit moment. Ten slotte: we zijn zeer verheugd 
dat we met voormalig penningmeester Wigle Vriesinga een schriftelijke regeling voor €9000 hebben kunnen 
treffen, met betrekking tot terugbetaling van (een gedeelte van) de bedragen die door het NVLV in 2013/14 
waren geïnvesteerd in vertaling en uitgave van het boek van Rusch. Daar staan voor het NVLV helaas geen 
inkomsten tegenover, omdat Peter Vanhoof door een verrassende koerswijziging van de Duitse uitgever de 
mogelijkheid kreeg zijn oorspronkelijke vertaling niet via het NVLV, maar onder eigen vlag uit te brengen. 
 
2. Themadag Glyfosaat 2 juni: een leerzame dag met deskundige sprekers op de Annahoeve in Midwoud.  

Na een wat aarzelend begin (zonder koffie) was deze dag zeer geslaagd te 
noemen en indrukwekkend, door de grondige informatie van onderlegde 
sprekers. Monika Krüger is als hoogleraar verbonden aan Universität Leipzig en 
Don Huber is emer. professor aan de Purdue University in Iowa, VS. Na een 
presentatie van bollenteler John Huiberts over de belangrijke reductie in 
bestrijdingsmiddelen die hij al heeft weten te realiseren, sloot Rene Lehnherr 

de dag af met info over het Monsanto Tribunaal in 2016. De presentaties van professoren Huber en Krüger 
zijn beschikbaar op aanvraag. Een aantal onaangekondigde bezoekers vragen wij hun entree nog te voldoen. 
 
3. Zwolle 1 okt: Int. symposium ‘Groene oplossingen voor reductie van antibiotica in de veehouderij’.  

In het Provinciehuis van Overijssel, met Indiase en Afrikaanse bezoekers, 
ten vervolge op het congres Cows and Herbs van 2014. Over de stand van 
zaken in het onderzoek naar het gebruik van kruiden ter vervanging van 
antibiotica, in NL, India, Ethiopië en Uganda. Georganiseerd door o.a. ons 
bestuurslid Katrien van ’t Hooft, van Dutch Farm Experience. Email naar: 
info@dutchfarmexperience.com voor aanvraag van het definitieve 
programma, met daarin vermelding van naam en organisatie,. 

 
4. Voorlopige planning NVLV-dagen de komende tijd, met de blik op het Jaar van de Bodem 

Helaas is het door de drukte rond de video en de verslagen van de Glyfosaatdag en het knellende gebrek aan 

bestuursleden met voldoende tijd in de ransel, nog niet gelukt veel meer informatie over komende 

themadagen vast te leggen. Wij doen uiteraard ons best binnenkort meer bijzonderheden te kunnen melden. 

17 september: Algemene Ledenvergadering  in de Schaapskooi te Lunteren, met film over bodemzaken 

8 oktober: Koeien met hoorns, over melkkwaliteit, rasverschillen, biofotonenonderzoek en zo meer. 

5 november: Voedsel en Volksgezondheid, 14 januari 2016: Boeren, bollen en bodem, Februari 2016: Over 

de aardappel: van oogappel naar problemenkindje, of toch andersom? aardappelteelt in breed perspectief. 

Ten slotte in maart/april 2016: Van bodem-inklinking naar bodem-aanwas: Over de Alblasserwaard 

 

5. De nieuwe cursus kwantumlandbouw (jaar 1) van Gaia Sira start nu vanaf 18 sept; jaar 2 van 28 aug.  

 

6. Jaap van Bruchem zoekt nog vernieuwende bodemboeren voor een film met Huib van Schoonhoven. 

Bel  06 5329 1140 of mail naar jaapvanbruchem@home.nl  voor deelname. Sponsors zijn ook zeer welkom. 

 

Met vriendelijke groet,  Dirk Hart, secretaris/penningmeester NVLV 
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