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Heleen Klinkert studeerde in 2009 af aan de faculteit Diergeneeskunde

"Van jongs af aan heb ik bewondering voor

met als differentiatie Landbouwhuisdieren. Kort daarna rondde zij haar studie

de natuur en als kind bracht ik veeI tijd door

Zootechniek in Wageningen af. Zij werkt sinds februari 2009 als kennismanager

met de dieren op de plaatselijke boerenbe-

voor Biologica, de ketenorganisatie voor biologische voeding en landbouw, en is

drijven. Mijn keuze voor de differentiatie

daarnaast adviseur voor St. Anna Advies.

Landbouwhuisdieren werd daarnaast

Voedselproductie met respect
voor mens, dier en omgeving
bepaald door de link met voedselproductie.
Voordat ik werd ingeloot, was ik aan
Zootechniek begonnen in Wageningen.lk
besloot deze studie af te ronden, omdat het
systeemdenken dat de basis vormt van mijn
specialisatie Dierlijke Productiesystemen,
me erg aanspreekt.lk heb sterk de behoefte
dingen integraal te bekijken, om juist het
grotere plaatje te zien.
In de loop van mijn studie werd me
duidelijk dat ik graag lOU willen bijdragen
aan een dierhouderij en voedselproductie
met respect voor mens, dier en omgeving.
Biologica was op lOek naar een kennismanager voor de dierlijke sectoren en
kwam via contacten in Wageningen bij mij
terecht. Mijn ambitie sloot naadloos aan
op de missie van Biologica en ik werd
aangenomen.lk heb het geluk dat ik mag
werken met gedreven mensen die
dezelfde visie hebben op voedselproductie.
Het is enorm leuk een schakel te zijn
tussen aile partijen in de biologische
sector en in een voortrekkersrol te zitten
als organisatie.
In de loop van de tijd zijn landbouw en
natuur tegenover elkaar komen te staan.
Dit heeft tot gevolg dat we hulpbronnen
uitputten, dieren reduceren tot produc.leenheden en onze eigen gelOndheid in
gevaar brengen. De basisprincipes van de
biologische landbouw, gelOndheid,
ecologie, billijkheid en lOrg, bieden een
duurzaam alternatief. De biologische
sector staat voor veel uitdagingen en er is
nog voldoende ruimte voor verbetering.lk
speel daar graag een rol in."

Tekst Miel Bingen
Fotografie Sjef Prins Arnhems
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