Nieuwsbrief VBBM februari 2021

Beste VBBM leden/donateurs en geïnteresseerden,
Bij deze weer een nieuwsbrief over de actuele zaken waar we als VBBM bestuur mee bezig
zijn. Velen van u zullen genoten hebben van de sneeuw en het ijs, hoewel dat ook wel eens
een last kon zijn. Misschien zijn er nog die de tip van Peter Takens hebben opgevolgd en de
koeien een sneeuwdans hebben laten maken.
Eerst een opmerking van uit het bestuur. De tijd gaat ontzettend snel, zo snel dat sommigen
van u nog steeds van plan zijn om de factuur voor de contributie van 2020, en soms ook van
2019 te betalen, maar daar nog steeds niet aan toe gekomen zijn. Wilt u daar nog eens naar
kijken en alsnog de contributie overmaken? Ook sommige leden waar een mestmonster is
genomen, wachten nog op een vinkje in de kolom ‘betaald’. Degene die het betreft, krijgt
binnenkort een herinnering. Niet onbelangrijk, het is misschien goed om hier nog eens te
noemen, dat € 125,- van de contributie word gebruikt voor de getuigschriften.
U kunt zich aanmelden voor het getuigschrift 2020 op info@devbbm.nl nadere informatie
volgt dan.
25 Februari worden er op 12 bedrijven grondmonsters genomen om een officiële
nitraatmeting te doen, dit is een proef en de vereniging neemt daarvan de kosten op zich. Na
evaluatie en eventueel vervolg kunnen meer bedrijven meedoen. Er word dan ook een eigen
bijdrage verwacht. U hoort hier meer van.
Graag worden we als bestuur op de hoogte gesteld van de ervaringen waar u zoal tegenaan
loopt met betrekking tot het bovengronds mest uitrijden. U kunt dit via de mail aan ons
melden, zodat we een inventarisatie kunnen maken en dat overleggen met het ministerie.
Onlangs hebben Erik Valk en Arjan de With een gesprek gehad met journalist Gieneke Mons
van Agrio. Hierin komt het hele VBBM verhaal aan bod, van het ontstaan tot de toekomst
visie. Ook de strubbelingen én frustratie over onze beleidsmakers, voornamelijk dat
bovengronds uitrijden steeds meer wordt bemoeilijkt hebben wij getracht erin te krijgen.
Waarschijnlijk zal het artikel in maart geplaatst worden in een van de vakbladen van Agrio.
De strekking van het gesprek was dat de VBBM de boer en boerin sterker willen maken en
minder afhankelijk van erfbetreders. Boer en boerin dienen de kennis te hebben om zonlicht
om te zetten in voedsel. Dat is een biologisch proces: wat VBBM boeren doen is dit proces
stimuleren in plaats van tegenwerken.
Tip van Takens:
De koeien hebben deze maand op diverse plaatsen in het land kunnen genieten van een
weldadig “voetbad” in de sneeuw. Nadat de kuddes bekoelt waren, vonden ze de jonge
grassprieten onder de sneeuw en waren ze aan het weiden. Dit smaakt naar meer voor de
koe, maar ook voor de boer. Nu de temperatuur snel lijkt te stijgen kunnen we, daar waar de
bodem het toelaat, al beginnen met voorweiden. Door het zeer voedzame gras af te toppen,
begint de plant via haar wortels, de bodem en het bodemleven te voeden met suikers. De
grasgroei krijgt vervolgens een boost en is niet meer te stoppen. De koeien trekken het gras
als het ware uit de grond. Goed voor bodem, gewas, koe en boer!

Kennisvoucher kringlooplandbouw:
Wilt u hulp bij het verder omschakelen naar kringlooplandbouw? U kunt daarbij de door de
overheid beschikbaar gestelde en te stellen kennisvouchers van €1500 verzilveren bij
erkende onafhankelijk agrarische bedrijfsadviseurs. Alle erkende adviseurs vindt u in het
register Bedrijfsadviseringssysteem (BAS-register) op de site van RVO. Hierin staan o.a.
Peter Vanhoof van Organic Forest Polska, René Jochems van Groeibalans en Peter Takens
van Takens Kringlooplandbouw Advies, geregistreerd.
We willen hier op deze plek Peter Takens feliciteren met het ‘behalen’ van zijn registratie
BAS register, voor meer info zie deze link https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/advies-en-cursus-voor-agrari%C3%ABrs

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Jacob Wensink

