Natuurweidekrant
Vereniging van biologisch melkveehouders in Neder
Nederland

Een nieuwe voorzitter….
Graag wil ik mij, als nieuw gekozen voorzitter, aan de leden van Natuurweide voorstellen; Teunis Jacob Slob, 49 jaar en getrouwd met Nelie, 46 jaar. Samen hebben
we 6 dochters. Woonachtig in Noordeloos,
dat ligt in de Ablasserwaard in het Groene
Hart. Huidige bedrijfsomvang is ongeveer
100 ha, onderverdeeld in 2/3 eigendom en
1/3 pacht met ongeveer 110 melkkoeien en
500.000 kg melkquotum. Dit wordt in de
combinatie gebruikt met weidevogelbeheer
en botanisch beheer.
Mijn huidige bestuurlijke activiteiten zijn
onder andere; voorzitter van Veelzijdig
Boerenland (voorheen NPW), een zelfstandige en onafhankelijke koepelorganisatie
voor Agrarische Natuurverenigingen. Van
hieruit ben ik bestuurslid van de leerstoel
Agrarisch natuurbeheer in Wageningen.
Verder ben ik bestuurslid van de Blaarkopstichting. Daarnaast ben ik voorzitter van
het gebiedsplatform Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden. Een platform waarin 26
maatschappelijke organisaties visie vormen
over het gebied en die samen met gemeente
en provincies tot uitvoer brengen.
De biologische sector is het toonbeeld van
duurzaam en innovatief ondernemerschap
in samenhang met de omgeving. Hier ligt
naar mijn idee een prominente taak voor
Natuurweide om samen met anderen deze
maatschappelijke, ecologische en innovatieve meerwaarde verder te ontwikkelen en
in beeld te blijven brengen. Daarnaast zal
ook de aandacht voor financiële opbrengst
van de producten, melk, vlees, biodiversiteit en landschap, onverminderd door moeten gaan. In het Visie 2020 en Toekomst
project, onder leiding van medebestuurder

Harrie Janssen, komt dit allemaal naar voren,
ook in deze NW-krant.
Als voorlaatste wil ik het belang en het effect
van het Bedrijfsnetwerk Biologische Melkveehouderij onderstrepen. Het is uniek in de wereld en de zeven themagroepen zijn actief en
bruisend bezig en stimuleren onze sector flink.
Als laatste wil ik iedereen van harte uitnodigen
om actief en bruisend naar de Biovak in Zwolle te komen. Veel bio-melkveehouders vertellen daar hun ervaringen in diverse workshops.
Ook daarover leest u in deze NW-krant. Tot
ziens op de Biovak!
Met vriendelijke groeten,
Teunis Jacob Slob

Agenda
20 en 21 januari 2010 Biovak in de IJsselhal
in Zwolle
.. Maart Ledenvergadering De Natuurweide
12 en 13 juni 2010: Open Dagen Biologische
Landbouw

Natuurweidekrant januari 2010 – pagina 1

Toekomst en Colofon

Workshopprogramma Biovak 2010 – woensdag 20 januari - IJsselhal Zwolle
(Tussen haakjes staat vermeld welke biologische landbouwers en veehouders het woord zullen voeren in de workshop)

Woensdag 20 januari
bioKennis paviljoen 1 – inspirerende debatten
14.30 uur

16.00 uur

19.00 uur

Dagprogramma woensdag 20 januari
Praktijkgerichte workshops van een uur

Paviljoen 2: Streekproducten
14.30 uur Kwaliteit en uitstraling bepalend voor succes ambachtelijke biologische kaas
o.a (met Michiel Cassuto en Piet den Hertog)
16.00 uur Ins & outs van ambachtelijke biologische kaas (met Michiel Cassuto en Magda Scholte)
Energie & klimaat
19.00 uur Regelgeving multifunctionele landbouw
De zonnige kanten van klimaatverandering (met o.a Nico van den Paviljoen 3: Streekproducten
Broek en Joost van Strien)
14.30 uur Directe verkoop, slim aanpakken (met o.a. Carlo Peters)
16.00 uur Een streekmodule voor biologisch (met Monique van der Laan)
Markt & Keten
19.00 uur Willem & Drees, leveren aan de supermarkt met je ‘eigen gezicht’
Meerwaarde met bio
Paviljoen 4: Dierhouderij & Innovatie
14.30 uur Duurzaam ondernemen in Landbouw en Zorg
16.00 uur Biologisch ondernemerschap
19.00 uur Kipsignalen
Dierenwelzijn: Antibioticavrij
Natuurlijke weerstand
(met
Jos Elderink en Antoine Damen)

Paviljoen 5: Energie & Klimaat
14.30 uur Zelfvoorzienend in energie (met John Arink en Chris Bomers)
16.00 uur Natuur en Energie, twee vliegen in een klap (met Frans Postma)
19.00 uur Duurzaamheid veevoer (met o.a. Jaap van Deelen)
Paviljoen 6: (bio-)diversiteit
14.30 uur Minder en anders bemesten (met o.a. Joost van Strien)
16.00 uur Van bedrijfsopvolging naar bedrijfscontinuïteit (met o.a Jozien Vos)
19.00 uur Lupine als vleesvervanger
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Donderdag 21 januari
bioKennis paviljoen 1 – inspirerende debatten
11.00 uur

13.30 uur

15.00 uur

Dagprogramma donderdag 21 januari
Praktijkgerichte workshops van een uur

Paviljoen 2: Streekproducten
Biodiversiteit
11.00 uur Verkopen aan de overheid
Bioboeren leveren groene diensten 13.30 uur Biologische boerenmarkt, versterk je verhaal! (met Tineke van de Berg en
(met Gerben Braakman en Bert WaBarbara Rodenburg-Geertsema)
genvoort)
15.00 uur Wat wil de klant? (met o.a. Annemie Lepelaars)
Paviljoen 3: Streekproducten
11.00 uur Kok zoekt boer (met o.a. Henk Venner)
Innovatieve biologische sectoren
13.30 uur Een Mooie Maaltijd, leveren aan zorginstellingen (met o.a. Alex van Hoote21 stappen naar een nieuwe stal Ongem
misbare lessen om uw idee sneller te 15.00 uur Internationale ervaringen met leveren aan instellingen en scholen
realiseren (met o.a. Chris Borren)
Paviljoen 4: Dierhouderij & Innovatie
Robuust biologisch uitgangsmateri- 11.00 uur 100% biologisch voer
aal
13.30 uur Precisielandbouw in uw bedrijfsvoering
Een goed begin is het halve werk (met 15.00 uur Verbeteren bigvitaliteit (met o.a. Andries van de Bogert)
o.a. Bart Vosselman en Thieu VerdonPaviljoen 5: Energie & Klimaat
schot)
11.00 uur Multifunctionele bodem (met Max van Tilburg)
13.30 uur Wat merk jij op je bedrijf van klimaatverandering?
15.00 uur CO2-uitstoot op de (biologische) melkveehouderij
Paviljoen 6: (bio-)diversiteit
11.00 uur Kies biobomen bij bedrijfsgebouwen en openbaar groen
12.30 uur Leren met toekomst (matchingsbijeenkomst)
13.30 uur Naar een win-win tussen boeren en natuurbeheerders (met Jan van de Broek
en Paul Wagenaar)
15.00 uur Vermarkten biodiversiteit (met o.a. Henk de Lange)

Workshopprogramma Biovak 2010 - Donderdag 21 januari 2010 – IJsselhal Zwolle
(Tussen haakjes staat vermeld welke biologische landbouwers en veehouders het woord zullen voeren in de workshop)
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De Natuurweide werkt aan haar toekomst op de Biovak!
De Natuurweide is prominent aanwezig op de Biovak. In haar stand presenteert ze de uitkomst van het trendonderzoek. In totaal zijn er door 75 deskundigen, vooral van buiten de
biologische melkveesector, 58 trends geïnventariseerd. (Zie www.denatuurweide.nl voor
alle trends en meer info over het project). Deze deskundigen hebben uit de lijst tien (5 zekere en 5 onzekere) belangrijkste trends gekozen. Op dit moment zijn die trends nog niet bekend. Op de Biovak zullen ze aan u worden getoond. Bestuursleden van de Natuurweide
en studenten van de Warmonderhof zijn aanwezig om met u te praten over deze 10 trends
die de toekomst van de biologische melkveehouderij waarschijnlijk gaan bepalen. Maar…
wie weet heeft u nog een nieuwe trend !.Belangrijk is hoe we in de ontwikkeling van onze
melkveebedrijven rekening gaan houden met deze trends. Hoe moet dat? En welke boeren
zijn al op weg om in te spelen op deze trends? We willen het graag van u horen en bespreken!
Na de Biovak gaat het onderzoeksteam verder met het Toekomstproject. Alle biologische
melkveehouders krijgen nog volop de gelegenheid om mee te praten over de visie van onze
sector, over strategieën die Trends en Visie 2020 bij elkaar brengt en welke bedrijven als
inspiratiebronnen voor de overige melkveehouders willen en kunnen dienen.

DUS KOM NAAR DE STAND VAN DE NATUURWEIDE EN PRAAT MEE!!!
Natuurweide: stand 274, tussen veredelingsplein en terras

Colofon
Vereniging De Natuurweide
De Natuurweide is de vereniging van biologisch melkveehouders in Nederland.
Vereniging De Natuurweide is de overkoepelende organisatie van de leveranciersverenigingen
die aan FrieslandCampina, Rouveen, Hooidammerkaas, Aurora en EkoHolland Melk op Maat
rauwe melk leveren. Zie verder www.denatuurweide.nl
De Natuurweidekrant
De natuurweidekrant is het ledenblad van de Vereniging Natuurweide en verschijnt 4x per jaar
Adres Natuurweidekrant
De Natuurweidekrant, Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen, tel: 0343-523860
info@denatuurweide.nl
Bestuur Natuurweide:
Voorzitter
Secretariaat

Teunis Jacob Slob, tjslob@solcon.nl, 0183-581549
Louis Bolk Instituut, Driebergen
tel 0343-523860, info@denatuurweide.nl

Bedrijfsnetwerk Biologische Melkveehouderij:
Coördinatie
Edith Finke
tel: 06-26518704
e-mail: e.j.finke@dlv.nl
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