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Weer een nieuwe nieuwsbrief van Platform Natuurlijke Veehouderij! In deze nieuwsbrief wordt
de nieuwe voorzitter voorgesteld en nemen we helaas afscheid van Ellen. Tevens is er nieuws
omtrent onderzoek naar het effect van kruiden. Ditmaal is het kruid Cichorei uitgelicht. En
vergeet de save the date niet!
Kortom veel nieuws in deze natuurlijke veehouderij nieuwsbrief.

Even voorstellen....
Als voorzitter van Platform Natuurlijke Veehouderij wil ik
bijdragen aan veranderingen in de landbouw. Ik woon zelf op
een biologische melkveehouderij en weet hoe belangrijk
gezonde en gelukkige dieren zijn.
Mijn man, Sjoerd, bestiert de boerderij, samen met zijn zoon.
Ik verleen hand en spandiensten, maar ben tekstschrijver van
beroep. Daarnaast ben ik ook kunstenaar. Momenteel
exposeer ik fotocollages van ons vee.
Deze gaan over vorm versus materie. Ik vind het namelijk
belangrijk dat we ons realiseren dat we allemaal gemaakt zijn
van hetzelfde spul. Of we nu een virus, koe, boom of mens
zijn, in feite verschilt alleen onze vorm. We zijn met elkaar
verbonden en van elkaar afhankelijk.
Janna van der Meer

Afscheid Ellen
Ellen de Lange heeft zich de afgelopen jaren met hart en ziel
ingezet voor het Platform Natuurlijke Veehouderij. Aan die tijd
is voor het Platform helaas een einde gekomen.
Jarenlang was Ellen de spreekwoordelijke spin in het PNVweb. Wij hebben Ellen leren kennen als no nonsens, creatief,
vol ideeën en maakt gemakkelijk contact met allerlei soorten
mensen. Met deze skills was zij de ideale coördinator voor
ons Platform. Ellen organiseerde de workshops ‘Werken aan
Weerstand’ en de cursus ‘Natuurlijke middelen in de
veehouderij’. Ze hield de mail bij en was daardoor een eerste
contact voor vele partijen die PNV in de afgelopen jaren
hebben benaderd. Ook schreef ze stukken voor de
nieuwsbrief en werkte ze mee aan de vernieuwing van de
PNV-website.
Ellen heeft een duidelijke passie voor het platteland, de veehouderij en in het bijzonder voor
melkvee. Vorig jaar heeft zij haar droom waar gemaakt: op een laagdrempelige manier boeren,
zonder te investeren in huisvesting. Van dichtbij maakten we mee hoe zij zes koeien ging
melken in een weidewagen in Zwolle. Ellen werd dé mobiele boer van Zwolle.
We wensen Ellen veel succes, plezier en geluk in Dronten met vrouw en dochter Neeltje.
Vast en zeker tot ziens.
Namens bestuur en kernteam heel erg bedankt voor al je inzet voor ons platform!

Biodiverse melk onderzoekt effecten van kruiden
Platform Natuurlijke Veehouderij is partner in het project BiodDiverse Melk. Els Uijtterlinde is de
bedenker van het project. Steeds meer boeren gaan aan de slag met kruiden in de weide. Die
kruiden hebben verschillende effecten, op gezondheid, maar wellicht ook op de kwaliteit van de
melk. In het project is eerst gewerkt aan een lange lijst met interessante kruiden. Er is gekeken
naar de bioactieve componenten van die kruiden, en effecten van de kruiden op melkkwaliteit,
maar ook op ecosysteemdiensten en bv ammoniakuitstoot. Inmiddels is vanuit de lange lijst een
kortere lijst gemaakt. We weten nu dat er verder onderzoek gaat plaatsvinden naar cichorei,
weegbree en rolklaver in de wei, en door het voer komt daar nog karwei bij. Er wordt onder
andere gekeken naar effecten op methaanemissie. Houd onze nieuwsbrief in de gaten: wanneer
er nieuws is hoor je dat van ons. Meer omtrent het project, klik dan hier.

Cursus Werken aan Weerstand- Rivierenland
De cursus Werken aan Weerstand in Herwijnen, die vanwege
coronamaatregelen in het najaar van 2021 niet is doorgegaan,
wordt dit jaar opnieuw georganiseerd.
De eerste cursusdag, over kruidenrijk grasland, vindt plaats
op donderdag 19 mei onder begeleiding van onderzoeker
Pedro Janssen. De tweede cursusdag vindt plaats op
donderdag 2 juni onder begeleiding van dierenarts Hans Nij
Bijvank en gaat over de impact van kruiden op
diergezondheid. Wil je meer weten? Kijk op www.natuurlijkeveehouderij.nl/agenda/werken-aanweerstand-rivierenland of mail naar platform@natuurlijkeveehouderij.nl.

Kruid uitgelicht: Cichorei
Cichorei is familie van de witlof en andijvie. Wilde cichorei komt in Nederland veel voor
waaronder in de bermen langs de weg. Het is een plant die tot 120 cm hoog kan worden. De
plant is te herkennen aan haar blauwe bloemetjes.
De werkzame stof uit cichorei is inuline, wat zich bevindt in de wortel. Inuline is net als zetmeel
een reservestof voor de plant. Het behoort tot de koolhydraten en komt ook voor in o.a.
aardpeer, artisjok, paardenbloem en schorseneer. Inuline wordt ook wel omschreven als fructooligo-sacchariden (FOS).
Naast inuline bevat cichorei ook zink.
Werking inuline:
Activatie spijsverteringsactiviteit
Activatie darmperistaltiek
Eetlustopwekkend
Darmflora optimaliserend
Verbetering calciumopname
Inuline stimuleert de groei van bifidusbacteriën en lactobacillen in de darmflora van pluimvee
(Biggs, 2007) en varkens (Tako, 2008; Verdonk 2005). Deze bacteriën zijn in staat om de groei
van Clostridium perfringens, Salmonella spp en Escherichia coli te verminderen. Geiten en
schapen krijgen wanneer ze een darmparasieteninfectie hebben voorkeur voor tanninerijk
materiaal waaronder cichorei (Amit, 2013; Villalba, 2010). Deze voorkeur verdwijnt wanneer de
infectie over is (Juhnke, 2012; Villalba, 2010). Dit gedrag wordt gezien als een vorm van
zelfmedicatie.
Producten die cichorei bevatten:
Prebiofeed 95: Prebioticum - paarden, petfood, pluimvee en varkens
Digestarom P.E.P. 1000: Voederadditief – kalf, melkvee, pluimvee en varkens
Fibrofos 60: Voederadditief - petfood, pluimvee en varkens
Referenties:
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Save the date!
Netwerkbijeenkomst Oogsten en Vooruitblikken 21 juni 2022 in het provinciehuis te Zwolle.
Meer informatie volgt.

Platform Natuurlijke Veehouderij
www.natuurlijkeveehouderij.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u platform@natuurlijkeveehouderij.nl toe aan uw adresboek.

