
Coöperatie Natural Living and Growth Holland 
(Natuurlijk Leven, Natuurlijk Telen) 

Workshop: Bollenteelt 4.0; theorie in praktijk.

Programma:

16 december 2015: De relatie tussen 

bodem-teelt-teler

De eerste spreker deze middag is Michiel Rietveld 

medeoprichter van de Kraaybekerhof Academie. 

Michiel, schrijver en professioneel coach informeert 

en fi losofeert met u over de voor- en nadelen van 

duurzame teelt. Aansluitend spreekt Ivo Haenen, 

oud-student aan de Warmonderhof, over zijn 

praktijkervaringen met o.a. de stadslandbouw van 

Rotterdam.

12 januari 2016: Plantgezondheid - bodem – voeding

Als eerste spreker zal Theo Mulder (directeur 

Mulder Agro) zijn ervaringen over praktische 

bodemgezondheid in Friesland met u delen.

Vervolgens zal Martien Lankester van Avalon (arts 

en veehouder) ingaan op zijn praktijkervaringen met 

bodem en gezondheid.

Afsluitend zullen de coöperatieleden Nico Blokker 

en Piet Warmerdam vertellen over hun recente 

praktijkervaringen met bloembollen telen 4.0. 

19 januari 2016: Niet kerende grondbewerking (NKG)

Deze middag vertelt Hans Kramer (Helleborus-teler 

in Ede op zand, Skal gecertifi ceerd) over zijn 25 jaar 

ervaring als potgrond- en compostproducent. Hans is 

NKG-er van het eerste uur.

Aansluitend spreekt Nico Vandevannet (eigenaar van 

bio boerderij De Levende Aarde) uit België. Hij teelt 

40 soorten groenten in de volle grond en geeft zijn 

motivatie en ervaring met NKG.Ter afsluiting zullen 

coöperatieleden John Huiberts en Carlo van Schagen 

ingaan op bollenteelt 4.0 zonder ploeg.

26 januari 2016: Theorie voor de praktijk

René Jochems van Groei Balans gaat in op bemesting 

en bodemleven.

Vervolgens zal Roelf Havinga (Team-EcoSyss) vertellen 

over de bodem als natuurlijke plantenapotheek.

Als laatste zullen coöperatieleden Peter Zonneveld en 

Cock Hulsebosch hun ervaringen met bollenteelt 4.0 

bespreken.

Locatie: Bollenoord, Groteweg 7, 1756 CK ‘t Zand in Noord Holland.

Aanvang workshopmiddagen: steeds om 13.30 tot 16.15 uur (zaalsluiting om 17.00uur)

Aanmelden voor deze workshop kan per mail: workshopnlgholland@ziggo.nl

Kostprijs voor de workshopmiddagen is € 295, - (ex btw) vooraf te voldoen.

Nadere info: Rob Tamis 06-51494181  of Ton van der Lee 06-53280525

NLGHolland.nl


