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Gert Jan Hoornenborg – Jan Duijndam – Femke Kleijweg – Stephan
Wedel

	
  

Met elkaar. Proeven in en aan de Praktijk!

KringloopPuzzel
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enken in, het vormgeven en het benutten van ‘gesloten’ kringlopen
is helemaal hot and happening! Geen afval, geen verliezen,

optimale benutting, kostenreductie … Daar waar grondstoffen steeds
duurder worden en waar de roep om zelfvoorziening steeds vaker
wordt gehoord is de aandacht voor kringlopen er niet voor niets.
Om in kringlopen te kunnen denken en werken, is snappen hoe
systemen werken en kunnen samenwerken essentieel. En dat is - in een
wereld waarin specialisatie bijna tot in de finesses is geïmplementeerd
- niet eens zo makkelijk. Deze Praktijkdag ontmoeten we een aantal
kringloopdenkers en –doeners in eigen en gezamenlijke praktijk.
Gert Jan Hoornenborg van Natuurmonumenten heeft voor het beheer
boeren met grazers, een plek waar maaisel gecomposteerd kan worden
en ruige mest nodig voor o.a. weidevogelgrasland. Biologisch
Dynamische boer Jan Duijdam heeft runderen, een potstal, melk, vlees
en zoekt grond, organische stof en afzet voor zijn producten. Femke
Kleijweg maakt met haar team van Firma van Buiten heerlijke
gerechten. Zij zoekt lokaal de ingrediënten en gasten. Stephan Wedel
maakt van snoeihout houtskool om mee te koken. Hij zoekt hout en
een keuken. U gaat ze allemaal ontmoeten. Ze nemen u mee en u
neemt hen en we nemen elkaar mee.
Gedurende de dag stellen we elkaar vragen en discussiëren over
kringlopen en de rol van voedsel, seizoenen, landschapsbeheer, natuur,
gezondheid en meer. Het wordt een ontmoeting tussen professionals
en geïnteresseerden – een ontmoeting tussen landschap en voedsel!

De dag geschetst
•

Om 09.30 uur wordt u met koffie en koek door
Gert Jan Hoornenborg bij boerderij van
Ackerdijk van Natuurmonumenten ontvangen.
De onderlinge kennismaking vindt plaats terwijl
we om ons heen kijken.. waar zijn we eigenlijk?

•

Na geland te zijn gaan we te voet op pad. Via
knuppelpaden verkennen we via een rondwandeling het terrein van Natuurmonumenten.
Gert Jan vertelt over het gebied, beheer en
manieren van samenwerken met de omgeving.

•

Na terugkomt op de boerderij rijden we naar
Hoeve Biesland. Wat direct opvalt is de grote
open loopstal, een robot en boer Jan Duijndam
die ons op staat te wachten.

•

Onder genot van de lunch verzorgt door de
Firma van Buiten steekt Jan van wal. Een
verhaal over denken en doen, vallen en opstaan,
‘alleen ga je sneller- samen kom je verder‘. Wat
betekenen Natuurmonumenten en Jan
Duijndam voor elkaar? Natuurlijk nemen we
ook een kijkje in potstal, de melkput, de winkel
en meer. Tijdens de rondgang nemen we we ook
vlees voor het avondmaal mee.

•

Rond een uur of drie vertrekken we naar ‘het
landje’ van Ge Kleijweg. Daar is het team van de
Firma al voorbereidingen aan het treffen voor
het avond eten. Samen oogsten we groenten,
gaan we koken en eten. Stephan Wedel
introduceert de houtskooloven waar we ook een
aantal gerechte in gaan bereiden.

•

Na de maaltijd, gevoed door echt eten,
gesprekken en ontmoetingen sluiten we de
Praktijkdag af.

Praktische
informatie
DATUM
Dinsdag 7 juni 2016
TIJD
Om 09.30 uur verzamelen bij
boerderij Ackerdijk. Na het
avondeten ronden we rond 20.30
uur de Praktijkdag in Delft af.
STARTLOCATIE
Routebeschrijving ontvangt u na
inschrijving.
KOSTEN
Prijs van de Praktijkdag inclusief
lunch en borrel en diner
bedraagt € 150,- (inclusief BTW)
per persoon.
WENSEN EN VRAGEN
Heeft u – bijvoorbeeld over
overnachten de nacht ervoor vragen? Aarzel dan niet contact
op te nemen!
INSCHRIJVEN
Inschrijven doet u door uw
contactgegevens te mailen naar
hiske@conpuls.nl.
Na inschrijving ontvang u een
betalingsverzoek. Uw
aanmelding is definitief na
betaling. Er kunnen maximaal 25
mensen deelnemen. Toelating
geschiedt op volgorde van
definitieve aanmelding.

CONTACT
Landschap op je Bord
Hiske Ridder
www.landschapopjebord.nl
info@conpuls.nl
06 17391430

Achtergrond
Praktijkdagen - georganiseerd in verschillende landschappen van
Nederland - kenmerken zich door de onlosmakelijke verbondenheid
tussen de oorsprong landschap, natuur, landbouw en gastronomie. Er
is altijd een relatie tussen landschap, seizoen, voedsel en bereiding. Dit
zijn verrassend onverwachte relaties!
Tijdens Praktijkdagen ontmoet u vakmensen die in de horizontale
keten Van grond tot mond en Van mest naar damast elkaar hebben
gevonden en samenwerken. U ontdekt de meerwaarde van deze
samenwerking voor landschap, natuur, landbouw en (voedsel)cultuur.
Tijdens Praktijkdagen krijgt het ontdekken door zelf te doen en
ervaren ook altijd een plek. Deelnemers hebben uiteenlopende
achtergronden, disciplines en verschillende interesses. Daardoor leert
u ook van elkaar. Er is gedurende de dag veel ruimte voor het stellen
van vragen en het delen van ervaringen uit eigen (beroeps)praktijk.
De volgende Praktijkdagen worden in 2016 georganiseerd:
- 9 februari

Varkens

Heel de Alleseter

* Henk Markus

Het Ambacht

Heerenveen

- 21 maart

Ree

Heimelijk Wild

* Arjan Smit

De Pronckheer

Cothen

- 19 april

Gans

Lekker VliegTuig

* Ellen Mookhoek De Brede Moestuin

Haarlemmermeer

- 24 mei

Brandrood Wit

Brie

* Ruart Veltmaat Het Arsenaal

Deventer

- 7 juni

KringloopPuzzel

Rund

* Femke Kleijweg Firma van Buiten

Delft

Speciale Praktijkdagen voor uw relaties, collega’s of opleidingsinstituut worden in overleg georganiseerd. Neemt u bij interesse
contact op via 06 17391430. Wilt u op de hoogte gehouden worden van
de Praktijkdagen? Stuur een mail naar info@conpuls.nl

