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belangstellende
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verenigingsnieuws
De vereniging telt nu 64 leden. We blijven groeien. Om de vereniging sterker te maken willen we
uiteraard graag meer leden. Ook u kunt bedrijven en belangstellende wijze op het bestaan van de
vereniging. Inschrijven kan via de website www.notenvereniging.nl
Bestuurszaken
Website van de Nederlandse Notenvereniging
Heeft u iets wat u wilt delen, kennis en of ervaringen, laat het ons weten. Bijvoorbeeld de droogte
van afgelopen jaar! Wat zijn uw ervaringen? Heeft u bijzondere maatregelen genomen? En zo ja, met
welk resultaat? Hoe zijn de resultaten van de oogst 2019. Laat het ons en uw collega leden weten.
Notenweekend België
Dit jaar is er een notenweekend gepland in België, namelijk het weekend 9 en 10 november te Sint
Pieters Leeuw. U heeft hiervoor de informatie ontvangen.
Waar? Tuincentrum Groendekor, Bergensesteenweg 408, 1600 Sint Pietersleeuw tel.022390928.
Vlak bij de ring. Hou evt. rekening met files. Ruime parking. Van 10.00.u. tot 15.00.u.
Beloofd een interessant weekend te worden waarbij ook de vereniging aanwezig is. Er zijn veel
mogelijkheden om noten te proeven, vragen te stellen en met deskundigen in gesprek te gaan.
Diverse ondernemers zullen met een standje aanwezig zijn.
Dag van de noot 22 oktober
In Amerika en Engeland is 22 oktober de dag van de noot. Zie https://nationaltoday.com/nationalnut-day/
Het lijkt ons goed om ook in Nederland en België de dag van de noot meer in de belangstelling te
krijgen. Dit jaar is het kort dag en roepen we jullie op om de dag van de noot al te vermelden in jullie
uitingen en websites.
Zo maken we een start en we kunnen er samen aan werken dat die dag ook in Nederland en België
een dag met impact gaat worden.
Facebookpagina
Nederlandse Notenvereniging nu ook op facebook: www.facebook.com/notenvereniging.
Monitoring
Monitoring is en blijft een inspannende activiteit en vergt de nodige inzet van de leden die eraan
meewerken. We hebben momenteel 12 monitorlocaties en daar worden in totaal bijna 500 bomen
opgenomen!
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Er worden voor de monitoring nog oudere bomen (ouder dan 10 jaar) van verschillende rassen
gezocht. Weet u beplantingen van die leeftijd, waarvan het ras bekend is, dan kunt u die doorgeven
aan de coördinator Anne Oosterbaan oosterbaana@gmail.com
Projecten
Op de ALV is de brochure over Route van een bestaand bedrijf naar een bedrijf met notenteelt. Dit
boekje is ook digitaal beschikbaar via de website van de notenvereniging.
Ook ander informatie materiaal zal via de website beschikbaar komen zoals de teelkalenders, de
poster en planbord.
Ook is er een mooie brochure van het project Bufferstroken 2.0 waarin notenteelt een rol speelt.

Communicatie en berichten
Herman Janssen (op foto helemaal rechts) vertegenwoordigt de NNV bij de minister van LNV
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-envoedselkwaliteit/omslag-naar-kringlooplandbouw

Enkele links van de laatste tijd:
Een mooi artikel in Nieuwe Oogst 8 juni 2019, met doorlink naar andere artikelen:
https://www.ltonoord.nl/provincie/regio-oost/gelderland/nieuws/2019/06/11/gelderse-boerenpionieren-met-notenteelt
Kringlooplandbouw
De Nederlandse Notenvereniging staat op https://www.platformkringlooplandbouw.nl/
Oriëntatie avonden voor belangstellenden. Weet u iemand, stuur de link door:
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www.projectenltonoord.nl/notenteelt
Oproep
Maak deze nieuwsbrief nog interessanter door berichten, nieuws, ervaringen, onderzoeken,
projecten met elkaar te delen. Stuur de informatie op naar: secretariaat@notenvereniging.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Nederlandse Notenvereniging heeft deze nieuwsbrief met grote zorgvuldigheid en naar beste
weten samengesteld. De Nederlandse Notenvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde
informatie.

