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Publieksactiviteiten van de vereniging
Lammetjesdag 24 maart
Op zaterdag 24 maart 2018 is er weer de jaarlijkse
lammetjesdag. Van 10 tot 16 uur ben u met de
kinderen welkom op de boerderij van Johan en
Geertrui Lam, Korssesteeg 1 in Westbroek en op
Museumboederij Vredegoed, Heuvellaan 7 in
Tienhoven. Er zijn veel lammetjes,(je kunt helpen
met de fles geven!), maar ook kalfjes en kuikens,
je kunt ponyrijden en door het strobalendoolhof
kruipen. Ook zijn er heerlijke biestpannenkoeken
met een beker koffie of limonade. Toegang is
gratis, parkeren kan dicht bij de boerderijen.

Stamppotwandeling geslaagd: buien lekker koud, binnen warm!
Op zaterdag 27 januari 2018 was er de traditionele stamppotwandeling in de polder van
Tienhoven. Tot verrassing van de organisatie, kwam er een enthousiast verslag met foto's op
de mail. (door Denise Slangen).

" Gewapend met mutsen en dikke jassen hebben we de koude wind en het natte land
getrotseerd om even dichter bij de natuur en onze plaatselijke/regionale geschiedenis te
kunnen zijn. Dank aan Bert voor het gidsen en aan de agrarische vereniging voor het
organiseren van de heerlijke stamppotten na afloop in de - gelukkig warmemuseumboerderij."

Jaarvergadering 20 maart

De jaarvergadering is op 20 maart 2018 bij Fortzicht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan.
Behalve de gebruikelijke verenigingszaken zoals jaarverslag en verantwoording van de
penningmeester, verwachten we als spreker prof.dr. Hens Runhaar, verbonden aan de
Universiteit Wageningen als hoogleraar Beheer van Biodiversiteit en Agrarisch Landschap.
Zijn onderzoek richt zich op de vraag hoe boeren kunnen worden gestimuleerd om negatieve
effecten van het boerenbedrijf te minimaliseren en de bijdrage aan natuur en landschap te
maximaliseren. Ook de "natuurinclusieve landbouw" hoort daarbij. De uitnodiging en
definitieve agenda van de jaarvergadering komen binnenkort.

Proef met meters voor bodemtemperatuur en bodemvocht

In het project "Bodemtemperatuur afhankelijk
bemesten van grasland in veenweiden" heeft
melkveehouder Jan Graveland in Oudewater als
eerste de meter voor bodemtemperatuur in
gebruik genomen. "Deze meters maken
precisielandbouw nog beter mogelijk', gaf
gedeputeerde Mirjam Maasdam tijdens de
starthandeling aan. "Ze helpen zo de innoverende
melkveehouders en andere geïnteresseerde
koplopers in Utrecht-West de kringloop op hun
bedrijf verder te sluiten en deze kennis te delen.
Een mooie stap op weg naar circulaire landbouw."

Bron: Nieuwe oogst 15 januari 2018

Open dagen op biologische boerderij (en met Pasen gaan de koeien weer
naar buiten!)

Biologische boerderij De Bonte Parels, Korssesteeg 3 in Westbroek heeft elke eerste zaterdag
van de maand open dag van 10 tot 16 uur. s' Morgens kan men helpen met klusjes op de
boerderij (zoals kalfjes voeren, hokken instrooien,vegen). In de middaguren zijn er
rondleidingen. De eerstvolgende data zijn 3 februari en 3 maart. Op Tweede Paasdag,
maandag 2 april, doet de boerderij mee aan de open boerderijdagen van Albert Heijn.
Behalve kennismaking met de boerderij, worden ook de biologische producten van Albert
Heijn gepromoot. En als extra evenement gaan ook de koeien die dag voor het eerst weer
naar buiten!
Nadere informatie: www.debonteparels.nl,(ook op facebook) en binnenkort op de website van
AH. Daar komt ook de mogelijkheid tot aanmelden voor een van de boerderijen die meedoen.
Meer nieuws? www.anvnoorderpark.nl

Overal op het land staat water, ook in de Nederlandse rivieren lopen alle terreinen vol, die het project "ruimte voor
de rivier" heeft geschapen. .... (Rijn onder de Wageningse berg, 26/1/2018)

