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Dierenweide Nieuw Rotsoord | Icoonproject Utrecht 

 

Dierenweide Nieuw Rotsoord in Utrecht is 
uitgeroepen tot Icoon-project 2014 van Groen 
Dichterbij voor de provincie Utrecht.  
 
Nieuw Rotsoord wil dolgraag het aantal 
zonnepanelen uitbreiden en de daken van het 
theehuis en de stallen voorzien van sedum. Dit 
niet alleen om uiteindelijk zelf alle elektriciteit 
op te wekken die nodig is voor de kinderboer-
derij, maar ook om zonne-energie en groene 
daken te promoten. 
 
Verder werkt Nieuw Rotsoord al enkele jaren 
met Effectieve Micro-organismen (EM) bij het 
schoonmaken van onder meer de stallen en 
het bemesten van de weides en tuinen. De 
inrichting van de huidige mesthoop willen zij 
graag aanpassen, zodat ook de mest met 

behulp van EM kan worden omgezet tot 
Bokashi. Bij dit proces komt aanzienlijk minder 
CO2 vrij. 
 
Tot slot is er een plan om een thematuin aan 
te leggen met planten die gebruikt kunnen 
worden voor het maken van thee en het 
maken van natuurlijke kleurstoffen voor het 
verven van onder meer wol (uiteraard van 
eigen schapen). 
 
Groen Dichterbij 
Groen Dichterbij is een initiatief van het IVN, 
het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies. 
Deze vier organisaties vinden het belangrijk 
dat de directe leefomgeving vergroent en de 
sociale cohesie in buurten wordt vergroot. 
Groen Dichterbij is mogelijk gemaakt door de 
Nationale Postcode Loterij. Projecten met een 
bijzondere uitstraling en voorbeeldfunctie in 
hun eigen provincie, maken kans op de titel 
Icoonproject. Naast de titel ontvangt elk 
Icoonproject extra ondersteuning, waaronder 
een financiële bijdrage van maximaal €20.000. 
 
Dierenweide Nieuw Rotsoord vindt u aan de  
Briljantlaan 101, Utrecht. 
Openingstijden: werkdagen 11.00 - 17.00 uur 
& zaterdag/zondag 13.00 - 17.00 uur 
Website: www.nieuwrotsoord.nl  

 

Groene Passie | verslag
 
Eind november stonden wij weer 
op de Groene Passie in Apeldoorn. 
Een beurs voor natuurlijk en 
duurzaam (moes)tuinieren. 
Bezoekers aan onze stand waren 
vooral geïnteresseerd in de EM-
technologie en Bokashi-
keukenemmer. 

Wij werden ondersteunt door 
Groenstudio de Natuurtuin (met 
een bijzondere tafel en stoelen), 
Marc-o-biotica, EM-winkel, Jan 
van den Berg, Provinos en 
Stichting De Ulebelt. 
Allen hartelijk dank voor een 
geslaagde beurs! 

http://www.nieuwrotsoord.nl/


EM Journaal België |Tijdschrift 

 

De EM Vereniging in België geeft sinds vier 
jaar hun eigen EM journaal uit. Dit keer is er 
een feestje te vieren; de nieuwste editie is een 
prachtig (44 pagina dik) kleurrijk tijdschrift 
geworden! 

Het tijdschrift bevat interessante artikelen 
over onder meer: 
Bio-EM–Levensmiddelen | uit de Schwäbische 
Alp 
De EM Groentetuin | bij de Kemmelberg 
EM Keuken Bokashi | brengt kracht in de 
bodem 
EM ervaringen | bij zuigelingen en moeders 
EM op het spoor | in Kameroen 
10 jaar Agriton België | een decennium EM 
Waarom tandvlees | en EM-kunstgebit bij 
elkaar passen 
Humus en bodemleven | voor kleinere en/of 
hobby tuinder 
Bijen | EM helpt bijen in grote nood 
 
Abonneren? 
Een abonnement voor 4 nummers bedraagt 
voor België en Nederland 25 euro of 50 euro 
voor een steunend abonnement (studenten 
15 euro) en geldt voor een volledig jaar (365 
dagen) vanaf inschrijvingsdatum. U kunt zich 
aanmelden via www.embelgium.org  
 
Van harte gefeliciteerd en dat er nog vele 
mooie EM Journaals mogen verschijnen!

 

Wereldtuin Verdeliet | aan de slag met de Bokashi 

 

 
 
Vereniging Wereldtuin Verdeliet in Cuijk is een 
nieuw, groen, burgerinitiatief en wil een 
groene, sociale onderneming zijn die doelen 
nastreeft op het gebied van sociale, 
ecologische en economische duurzaamheid.  
 

Verdeliet bestaat uit een voedseltuin en een 
ontmoetings/belevingstuin met een kas, een 
vijver en een gebouwtje. 
 
Het plezier van samenwerken wordt ervaren 
en de waarde van gezonde voeding. Als 
tegenprestatie kunnen mensen die zich voor 
Verdeliet inzetten delen in de oogst en een 
ander deel is bestemd voor de verkoop. 
 
Bokashi 
Er wordt gewerkt zonder chemische 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 
Afvalmateriaal wordt zoveel mogelijk 
hergebruikt. Sinds kort worden organische 
resten gefermenteerd in de Bokashi-
keukenemmer en Bokashi-container. Op deze 
manier kunnen alle ‘groene’ resten worden 

http://www.embelgium.org/


omgezet en weer in de grond worden 
teruggebracht als voeding voor de groenten. 
 
Door het aanbieden van educatieve en 
culturele activiteiten, workshops en 
themadagen wordt kennis en ervaring 
doorgegeven (zoals o.a. informatie over 
gezonde voeding, duurzaamheid en 
energiegebruik) en de levendigheid van de 
omgeving versterkt. Andere activiteiten 
kunnen bijvoorbeeld zijn: een oogstfeest, 
buurtpicknick, natuuratelier, ruilbeurs voor 
zaden en planten en mogelijk een 
repareerplek voor kapotte spullen.  
 

Verdeliet wil een broedplaats en aanjager zijn 
voor nieuwe ideeën en aanpak op het gebied 
van duurzaamheid. 
Kortom: Wereldtuin Verdeliet, “Een groene, 
gezonde oase in een wijk in het Land van 
Cuijk”. 
 
De tuin is elke donderdag van 9.00 - 16.30 uur 
toegankelijk voor iedereen. Verdeliet ligt aan 
de Toermalijnlaan 40 in Cuijk (achter het 
Merletcollege in wijk De Valuwe).  
 
Meer informatie op hun Facebookpagina.  

 

Nieuwe verkooppunten | EM 

 
Praktijk wel-zijn in 
Oranje (Dr.) is een 
praktijk gericht op 

behandelingen voor onder meer klassieke 
homeopathie, bioresonantie therapie en 
vaccinatie begeleiding. De EM- technologie 
past bij haar filosofie en manier van werken. 
Josephine Klein vertelt u graag meer. Meer op 
www.praktijkwel-zijn.nl. 
 

Onlangs is Marc-o-biotica in Gorredijk (Fr.) 
gestart. Marc van der Zalm adviseert u over 
het gebruik van EM in diverse 
schoonmaakklussen en de tuin. Op 
www.marc-o-biotica.nl vindt u ook een 
handige EM-Wijzer (er wordt nog gewerkt aan 
de site).

 

Biovak | 22 & 23 januari IJsselhallen Zwolle  
 

Ook dit jaar zien wij u graag bij onze stand op 
de Biovak. Ontdek wat u kunt doen voor de 
bodem met EM, Bokashi en andere natuurlijk 
bodemverbeteraars. Wij bieden informatie 
voor zowel professionele land- en tuinbouw, 
als hoveniers en particulieren. 
 
BioVak is uitgegroeid tot hét jaarlijks vak-
evenement waar de gehele biologische sector 
bijeenkomt. De nieuwste innovaties en 
producten worden getoond en ontmoeting en 

kennisoverdracht staan centraal.  
Niet alleen ondernemers, ook belangstellen-
den uit overheidsorganisaties, leerlingen, 
studenten en docenten uit het onderwijs, en 
diverse onderzoekers horen tot de 
bezoekersgroep. 
 
Meer informatie op (ook kortingskaarten) 
www.biovak.nl. Biovak vindt plaats op: 
Woe 22 januari 2014 van 14:00 - 22:00 uur 
Do 23 januari 2014 van 10:30 - 20:00 uur

 
 

Ons kantoor is van 25 december tot 2 januari gesloten. 
Prettige feestdagen toegewenst en een gezond & vruchtbaar 2014!  

 

Deze nieuwsbrief EM Natuurlijk Actief is een initiatief van de firma EM Agriton bv. Voor meer informatie en advies kunt u 
contact opnemen met: EM Agriton Natuurlijk Actief | Molenstraat 10-1 | 8391 AJ Noordwolde | 0561-433 115 

www.emna.eu/nl | svos@agriton.nl | Typfouten voorbehouden. 
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