
 
Over de reis van melkveehouders op veengronden 

----    50 shades of Green   ---- 
 
Voorafgaand aan de middagsessie “Fantastisch Vlees” met Joel Salatin op maandag 23 April is er op 
de Eemlandhoeve een goed gesprek waar je deelgenoot van kunt zijn.   
 
Daarin gaan een drietal praktijkmannen met elkaar om tafel. Keynote speaker is Joel Salatin, die met 
ons meedenkt over de uitdagingen die spelen in het veenweidegebied, met name rond bodemdaling.  
 
Hiervoor brengen we de casus in van Marcel Al, een melkveehouder ten noorden van Amsterdam. Hij 
maakt ons deelgenoot van zijn zoektocht en ervaringen in de polder, en zijn ideeën om de toekomst 
tegemoet te treden. De derde gesprekspartner is Henk den Hartog, ‘bodemboer’ en producent van 
biologische zuivel van het eerste uur.  
  

 

  
Marcel Al (110 ha, 130 koeien) 
kampt met vernatting en de 
wens om zijn bedrijf te 
verduurzamen en te 
vernieuwen. Hij doet al veel 
maar is op zoek naar kansrijke 
transitietechnieken en 
verdienmodellen. 
 

Joel Salatin (USA) is een 
beroemd veeboer, schrijver en 
spreker over landbouw-
vernieuwing. Met zijn visie en 
expertise is hij een inspiratie 
voor duizenden boeren over de 
hele wereld die zijn principes in 
hun praktijk toepassen. 
 

Henk den Hartog (300 ha, 110 
koeien) is sinds 1990 actief 
met duurzaam bodembeheer, 
compost, verzuiveling en 
andere functies. Ook is hij 
uitvinder en ontwikkelt hij 
oplossingen om beter te 
ondernemen met de natuur. 
 

www.noordhollandshof.nl  www.polyfacefarms.com 
 

www.hartstocht.net  

Marcel, Joel en Henk gaan met elkaar in gesprek rondom het vraagstuk van Marcel en de toekomst 
van zijn bedrijf, in de context van vernatting, en behoud van een goede boterham.  
 
Het gesprek zal in het Nederlands gevoerd worden; voor Joels aandeel is er vertaling beschikbaar. Na 
het eerste uur zijn ideeën en/of vragen vanuit de mensen in de zaal welkom.  
 
We starten om 10.00 uur met afronding om 12.00 uur op de Eemlandhoeve, Bisschopsweg 7, 3752 
LK Bunschoten-Spakenburg.  
 
Je bent (kosteloos) welkom. Mee lunchen kost €20,00 (contact). Aanmelden (graag aangeven met of 
zonder lunch) door Gert jan de Graaf een mail te sturen op gert-jan.degraaf@commonland.com of te 
bellen op 84 70 01 06 43 .  
  
Zie voor de rest van het middagprogramma (let op: hiervoor moet je je apart aanmelden)  
 

  


