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Info

Sylvia Kay (TNI)

ReﬂecLon on the results of the Foodsovereignty
Conference at the InsLtute of Social Studies (ISS), The
Hague Januari 24th 2014.
Tegengaan van
Paul van der Ham
Nieuwe methoden en landbouwvoertuigen om
bodemverdichtng
(Down2Earth)
bodemverdichLng tegen te gaan.
Voedselzekerheid door Erik van Well (ELPG) Voedselzekerheid voor gezinnen in kleinschalige
Agro‐ecologische
landbouwgebieden in Noord‐Ghana begint met eigen
aanpak in Noord Ghana
inputs. De sLchLng Ecologische Landbouwprojecten
Ghana (www.elpg.nl) sLmuleert en begeleidt
projecten in dit gebied. In de workshop presenteren
en bespreken we enkele prakLjkvoorbeelden..
Travelling ﬁlm project: Juliane Haufe, Joris
Future Farmers in the Spotlight is a travelling ﬁlm
Future Farmers in the van der Kamp (Future project about young sustainable farmers in Europe.
Spotlight
Farmers in the
What is the farmer’s moLvaLon and what are the
Spotlight)
keys to their success? The ﬁlm makers tell about their
iniLaLve and you will see the première of their new
ﬁlm about Hofgemeinschaa Heggelbach, a German
farm where 6 families live and work together.
Regionale
Piet Rombouts
Samen met SLchLng kennis Bodem SKB werkt aan
kringlooplandbouw
(Brabantse Milieu
een regionale pilot kringloop landbouw (gericht op
FederaLe)
gebruik organische reststoﬀen); “niet in de brand,
maar op het land.”
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Anders bemesten,
anders verwerken

Anton Nigten
(onderzoeker
Wageningen
Universiteit)

"Eenzijdige minerale bemesLng haalt planten uit hun Bodem en gezondheid
evenwicht. Kalium overheerst, magnesium is het
sLekind van de rekening. Vervolgens remt de
voedingsmiddelenindustrie de opname van dit
schaarse magnesium. De meeste mensen krijgen veel
te weinig magnesium binnen. Dit wordt in verband
gebracht met meer dan zesLg aandoeningen ,
waaronder kanker en hart‐ en vaatziekten.
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Bio‐Huis keurmerken

Kees Scheepens

Hoe gaat het met de kennisontwikkeling, markt en
regelgeving in en voor de biologische sector?

Agro‐ecologie en
LandbouwpoliLek
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Kamilla's Keuze

Kamilla Hensema

Stadslandbouw en korte
voedselketens
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De Boerensupermarkt
Creëer je eigen
voedselsysteem

Corneel van Rijn
Cor‐Jan Tolkamp
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Bamle of the American
tomato pickers

Marijke Bijl

D10

12.00

Slow Food

Joris Lohman (YFM)
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Frank Mulder ingeleid
door Sarah Doornbos
(Hivos/Oxfam Novib)
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Hoe onze middelen
onze doelen
ondermijnen in de
landbouw
Imagining alternaLve
futures

D13

12.40

March against
Monsanto

Boris Bernard, Jen van
Gelder, MAM
Wageningen

Een innovaLeve manier om een gezonde, duurzame
maalLjd op tafel te krijgen. Kamilla Hensema vertelt
over haar iniLaLef om zo biologisch, lokaal,
seizoensgebonden en diervriendelijk mogelijke
voedselpakkemen met bijbehorend recept te
verkopen op Utrecht Centraal.
De kortste weg van boer naar consument?
Hoe zou jij willen dat het eten op je bord
geproduceerd wordt? Misschien wel middels
Foodcoop.nl Hoor er alles over in deze lezing.
The american tomato pickers have ﬁghted over 20
years for bemer wages and rights. Ahold and the US
are not willing to give the farmers a bemer life. How
can we help?
Mini‐lezing: over de YFM en het internaLonale
netwerk met Slow Food. met de boodschap dat we
een grass roots beweging zijn en van onderaf vanuit
verschillende invalshoeken bezig zijn het
voedselsysteem te veranderen.
Wat kan de ﬁlm Speed ons leren over het huidige
landbouwsysteem? In de ﬁlm hangt een bom onder
een bus die afgaat als de bus te langzaam gaat rijden.
Wat moeten we doen nu de benzine op raakt?
Where do ideas come from? A thought experiment
that uses the universal language of food as a an
avenue for conversaLon and ideas to explore
alternaLve futures.
Uitleg over de March against Monsanto beweging in
NL. Strategie bijeenkomst om de beweging te
versterken

Frederik van
Oudenhoven
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