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Natuurlijke	middelen	in	de	veehouderij-	cursus	voor
dierenartsen

Hoe	 goed	 is	 jouw	 kennis	 van	 natuurlijke	 middelen	 en
gebruik	 van	 kruiden	 in	 de	 veehouderij?	 Er	 is	 grote
behoefte	 aan	 objectieve	 achtergrondinformatie	 en
praktijkervaring	 rondom	 het	 gebruik	 van	 natuurlijke
middelen	 in	 de	 veehouderij,	 gezien	 de	 veelheid	 aan
middelen	op	de	Nederlandse	markt.	Objectieve	informatie
die	 je	 als	 dierenarts	 nodig	 hebt	 om	 de	 veehouders	 te
kunnen	adviseren	als	het	gaat	om	natuurlijke	veehouderij.
Hier	 meer	 over	 weten?	 Het	 Platform	 Natuurlijke
Veehouderij	 organiseert	 een	 cursus	 speciaal	 voor
dierenartsen	 en	 andere	 belangstellenden	 over	 dit
onderwerp.	
>	Meer	informatie

Cursusaanbod:	werken	aan	weerstand
Binnenkort	 start	 de	 cursus	 voor	 melkveehouders:	 Werken	 aan	 weerstand.	 Wat	 kan	 kruidenrijk
grasland	en	een	divers	rantsoen	betekenen	voor	jouw	melkvee?	Weet	je	welke	natuurlijke	middelen	je
als	 veehouder	 verantwoord	 kunt	 inzetten?	Wat	 zit	 er	 in	 deze	middelen?	 En	 wat	 zijn	 de	 werkzame
stoffen?	 Deze	 vragen	 worden	 onder	 andere	 in	 de	 cursus	 beantwoord.	 De	 cursus	 wordt	 op	 twee
locaties	gegeven.	Er	is	nog	plek	voor	de	cursus	in	Friesland,	de	cursus	in	Sallend	zit	vol.	Bij	voldoende
aanmeldingen	gaan	we	kijken	of	 er	 nog	een	extra	 cursus	georganiseerd	 kan	worden.	Bij	 interesse,
geef	je	op	door	een	mail	te	sturen	naar	platform@natuurlijkeveehouderij.nl	

Kruidenrijk	grasland
Afgelopen	 juli	 heeft	 Jan	 Paul	 Wagenaar	 van	 het	 Louis	 Bolk
Instituut	 in	 het	 Onlinecafé,	 georganiseerd	 door	 VKON,	 met
veehouders	 gesproken	 over	 kruidenrijk	 grasland.	 De
belangrijkste	vraag	deze	avond:	"Kruidenrijk	grasland,	kan	ik	dat
toepassen	op	mijn	bedrijf?".	Het	 is	namelijk	best	een	uitdaging
om	kruidenrijk	grasland	zodanig	te	managen	dat	het	voldoende
opbrengt,	de	kruiden	na	het	maaien	weer	goed	opkomen	en	om
te	anticiperen	op	het	wisselende	klimaat	in	Nederland.	Toch	kan
het	waardevol	 zijn	om	 je	 in	deze	 thematiek	 te	 verdiepen	en	 te
onderzoeken	 hoe	 het	 binnen	 je	 management	 past,	 omdat
kruiden	 een	 positief	 effect	 hebben	 op	 de	 weerstand	 en
vruchtbaarheid	van	de	koppel.	Nieuwsgierig	geworden?

Kijk	het	Onlinecafé
terug

Webcast	5	oktober:	nieuw	publiek	voor	lokaal	voedsel
Voor	 de	 regionale	 markt	 produceren	 is	 een	 mogelijk	 verdienmodel	 voor	 boeren	 die	 verder	 willen
verduurzamen.	Die	economische	kans	lijkt	toe	te	nemen	nu	regionaal	geproduceerd	voedsel	(ook	door
de	 coronacrisis)	 steeds	 populairder	 wordt.	 Hoe	 kunnen	 boeren	 die	 meer	 lokaal	 willen	 afzetten	 de
consument	bereiken	en	wie	is	nu	eigenlijk	jouw	klant	als	ondernemer	in	de	korte	keten?	Aankomende
maandag,	 van	 12:15	 -	 13:15	 u	 ben	 je	 welkom	 om	 aan	 te	 sluiten	 in	 de	 webcast	 van	 de	 Provincie
Overijssel.	Ondernemers	 Klaas	 de	 Lange	 (Weerribben	Zuivel)	 en	Bart	Grobben	 (Nieuwe	 Melkboer)
zijn	aanwezig	en	delen	hun	ervaringen.	

Wat	was	het	droog.	En	nu?
Anders	 boeren	 en	 ons	 watersysteem	 zo	 inrichten	 dat	 we	 beter	 kunnen	 inspelen	 op	 extremere
weersomstandigheden?	Nederland	 kampt	 drie	 jaar	 achtereen	met	 forse	 droogte.	 Na	 een	 nat	 begin
was	het	neerslagtekort	 in	2020	sinds	half	maart	hoger	dan	in	het	recordjaar	1976.	Zowel	boeren	als
waterschappen	worden	gedwongen	na	te	denken	over	bodem,	waterbeheer	en	gewassen	die	passen
bij	 het	 steeds	drogere	zomerse	klimaat.	 In	het	 voorjaar	 van	2021	staan	we	 tijdens	diverse	Platform
bijeenkomsten	uitgebreid	stil	bij	dit	thema.	In	samenwerking	met	Waterschappen	gaan	we	in	gesprek
over	 waterpeil	 en	 de	 vraag	 naar	 en	 verdeling	 van	 water.	 Heb	 je	 nu	 al	 belangstelling	 om	 hierbij
aanwezig	 te	 zijn?	 Wil	 je	 een	 bijdrage	 leveren	 of	 de	 thema	 bijeenkomst	 op	 jouw	 bedrijf	 laten
plaatsvinden?	Laat	het	ons	weten	via	platform@natuurlijkeveehouderij.nl

Natural	Lifestock	Farming
De	kennis	over	het	toepassen	van	kruiden	wordt	ook	internationaal	gezien	steeds	meer	wijdverspreid.
Een	paar	 jaar	 geleden	was	 het	 nog	 ondenkbaar,	maar	 in	 India	wordt	 het	 verantwoord	 inzetten	 van
kruiden	 bij	 melkvee	 gepromoot	 via	 de	 nationale	 melk	 coöperatie.	 Onze	 Natural	 Livestock	 Farming
partners	 in	 India	 en	 Ethiopia	 zijn	 daarnaast	 actief	 in	 een	 research	 project	 dat	 zich	 specifiek	 richt
op	minder	mastitis,	minder	gebruik	van	antibiotica,	betere	kwaliteit	melk	en	minder	kosten.	Meer	weten
over	 de	 resultaten	 van	 de	 projecten	 van	 onze	 internationale	 partners?	 Mail
naar	info@naturallivestockfarming.com
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