NIEUWSBRIEF
28 februari 2011
Vorige week zag ik op mijn koolzaadveld vijf reeën lopen die zich tegoed
deden aan de koolzaadplanten. Het was een prachtig gezicht om te zien hoe de
dieren in alle rust aan het eten waren. Het koolzaad begint alweer te groeien
en ik denk dat binnenkort de reeën ook wel weer genoeg voedsel in het bos
kunnen vinden.
We krijgen als Colzaco steeds meer landelijke bekendheid. Colzaco is daarom
gevraagd om mee te werken aan een Europees onderzoek over de effecten van
koolzaadteelt op bijen. Het verbouwen van koolzaad zorgt voor een tijdelijk,
maar massaal aanbod van voedingsstoffen (stuifmeel en nectar) voor de
bestuivende bijen. Het gaat om een driejarig onderzoek die in zes verschillende
Europese landen uitgevoerd zal worden. Als wij als Colzaco ons kunnen inzetten
om de bijenvolken in stand te houden, dan doen we graag mee aan het
onderzoek. Een aantal leden van Colzaco willen hier dan ook met plezier aan
mee werken! Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Alterra-Wageningen
University and Research Centre.
Antoon Kleverkamp
Secretaris Koolzaadvereniging Colzaco

Koolzaadolie in de Wilde Keuken van Wouter Klootwijk!
Afgelopen donderdag 17 februari 2011 stond de aflevering van De Wilde Keuken in het teken van olie! Wouter
Klootwijk heeft voor deze aflevering ook een bezoek gebracht aan de koolzaadvelden van Antoon in Schalkhaar!
Antoon heeft Wouter Klootwijk verteld over de bloei van de koolzaadbloemen, het koolzaad en de oogst!
Kijk de uitzending terug op

http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1063050-olie
Onze aankomende plannen

In mei staat het tweede koolzaadevent op de agenda! Dit jaar zal op 3 mei 2011 het event in Schalkhaar
worden gehouden! Naast de presentatie van koolzaad nodigen we ook andere producenten uit de streek uit,
om er een lokaal evenement van te maken!

We houden u op de hoogte!
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Volg ons ook op Twitter!
www.twitter.com/akleverkamp
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