
Meekijken
Meedenken
Meedoen

Ook op zoek naar slimme 
en duurzame oplossingen 
voor stikstofbelasting op 
veen? 

Meld u dan aan voor 
Proeftuin Veenweiden 
en werk samen met 
andere melkveehouders 
aan haalbare maat- 
regelen op úw bedrijf.

Proeftuin Veenweiden zoekt 
90 melkveehouders die (kos-
teloos) willen deelnemen aan 
een inspirerende en leerzame 
studiegroep rondom één van de 
pilotboeren uit de proeftuin. 
In 4-6 bijeenkomsten per jaar 
gaan zij met elkaar de diepte in 
over mineralenbenutting op hun 
bedrijf. En testen ze manieren 
om die te verbeteren. Dat levert 
niet alleen bedrijfsrendement, 
maar ook werkplezier op!



“In het begin dacht ik ook 
’wat schuift het?’. Maar als 
ik zie wat voor plan van 
aanpak we met elkaar  
hebben opgesteld, dan 
gaat me dat absoluut  
wat opleveren.” 
Wouter Beukeboom

Problemen oplossen met 
positief bedrijfsresultaat

In de proeftuin worden specifieke maat-
regelen voor de veenweiden ontwikkeld 
als het gaat om voer, mest aanwenden en 
beweiding. Maatregelen die voordelen op-
leveren voor de melkveehouder, zoals een 
betere eiwitbenutting en betere kringloop 

Specifieke aanpak

Het draait in Proeftuin Veenweiden om 
het geschikt maken van maatregelen 
voor de praktijk. Naast ammoniakreductie 
werken zij tevens aan de verbetering van 
de waterkwaliteit en de vermindering van 
bodemdaling op veen. De melkveehouders 
in de proeftuin pakken met dit program-
ma het verlagen van de stikstofbelasting 
op het veenweidengebied aan en nemen 

op het bedrijf. Verder levert slim ammoniak 
reduceren behalve schoner oppervlak-
tewater ook betere financiële resultaten 
op. Een mooie manier om gezamenlijk te 
werken aan duurzame groei.

hun verantwoordelijkheid om de doelen 
te realiseren. Zo willen zij andere sectoren 
inspireren en uitdagen om zelf ook aan de 
slag te gaan. De proeftuin betrekt overhe-
den en ketenpartners om te kijken of en 
hoe boeren beloond kunnen voor werk-
bare maatregelen en hun inspanningen 
daarvoor. 



Pilotboeren zoeken 
teamgenoten

Inmiddels zijn 10 pilotboeren actief aan de 
slag met het reduceren van ammoniak op 
hun bedrijf. Daarvoor hebben zij een plan 
van aanpak opgesteld. Het is nu tijd om daar 
meer melkveehouders mee aan de slag te 
gaan. Onder het motto: meekijken, meeden-
ken, meedoen! 

Leren van elkaar, kennis delen en samen 
werken aan duurzame resultaten in hoog-
staande studiegroepen. En onder bege-
leiding van specialistische adviseurs. Een 
bewezen manier om écht bedrijfsrendement 
te realiseren. 

Deelname aan de proeftuin is kosteloos. 
Doe mee en meld u vóór 1 december aan! 



Informatie en aanmelden

Meer informatie over Proeftuin  
Veenweiden is te vinden op 
www.proeftuinveenweiden.nl.

Melkveehouders kunnen zich 
voor 1 december aanmelden bij 
Teus Verhoeff (06-47155573;  
teus@proeftuinveenweiden.nl)

LTO Noord startte begin dit jaar met het 
driejarige innovatieprogramma Proeftuin 
Veenweiden en wordt daarbij financieel 
ondersteund door provincie Zuid-Holland en 
het Ministerie van Economische Zaken. De 
provincies Utrecht en Noord-Holland doen 
mee op specifieke onderdelen.  

De Proeftuin is een initiatief van LTO Noord 
en VIC Zegveld. De uitvoering van het 
programma is in handen van LTO Noord, 
Wageningen University & Research,  
VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het 
Louis Bolk Instituut.


