
Locatie  
Proefboerderij Zegveld 
Oude Meije 18 
3474 KM Zegveld

Gewoon 
lekker boeren
Vakman in een nieuw klimaat  

Uitnodiging 4 oktober

Met plezier boeren en scoren op alle fronten, dat is waar we voor gaan; 
of het nu gaat om bemesten, beweiden, voeren of een kruidenrijk menu 
voor de koe. Het veranderende klimaat en reductie van CO2 en ammo-
niak stellen wel andere en nieuwe vragen aan ons vakmanschap. Maar 

met z’n allen doen en kunnen we veel! Die kennis en ervaring over goed 
vakmanschap, willen we graag op 4 oktober delen. Zodat we met elkaar 

het maximale in huis hebben om ‘gewoon lekker te boeren’.

Tijd  
van 10.00 tot 15.30 uur 

Programma: 
van 10.00 tot 12.00 Expert sessies
van 13.00 tot 15.30 Praktijk sessies  

Met meteoroloog 
Reinier van den Berg: 
Keerpunt in Klimaat?



Beste ondernemer,

Werkplezier en goed vakmanschap zijn de twee belangrijkste elementen 
voor een goed resultaat. Daar weet u alles van! Gewoon lekker boeren 
en het op alle vlakken beter doen dan gemiddeld. Dat heeft een positief 
effect op uw bedrijf én het milieu. Daar zetten we 4 oktober dan ook op 
in. In de ochtend gaan we met experts ‘van buiten’ in gesprek. Zij laten 
ons zien hoe onze omgeving zich ontwikkelt en hoe je met goed vakman-
schap in een veranderende omgeving goede resultaten kunt halen. In de 
middag staat de dagelijkse praktijk centraal. Daarin kunt u zien, horen en 
ervaren op welke onderdelen in de bedrijfsvoering slimme verbeterin-
gen zijn door te voeren. Kortom: een dag met als doel ‘gewoon lekker te 
kunnen blijven boeren’. 

Aanmelden
Aan deze dag zijn voor u geen kosten verbonden. Omdat we voor u als 
deelnemer een lunch verzorgen, is het wel van belang te weten of u komt. 
Opgeven kan door een mail te sturen naar: t.verhoeff@ppp-agro.nl
Tot ziens op 4 oktober!

Met uitnodigende groet,
PPP-Agro Advies, KTC Zegveld, Veenweiden
Innovatiecentrum en Rijn Vecht & Venen.

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door de projecten:
Polderkennis op Peil, Proeftuin Veenweiden en Bewust Beter Beweiden.

Uitnodiging 4 oktober Programma
Ochtend: Expert sessies
09.30 Inloop
10:00 Reinier van den Berg - Meteoroloog
 Keerpunt in Klimaat? 
 Hoe verandert het klimaat en wat is de invloed daarvan op ons boerenvak? 
11.00 Klaas Jan van Calker - Adviseur Duurzaamheidsbeleid Unilever
 Aan de slag met klimaat. Hoe gaan de zuivel-afnemers aan de slag met 
 klimaatdoelstellingen en wat voor boeren vakmanschap hoort daarbij?
12.00 – 13.00 uur  Pauze 

Middag: Praktijk sessies
Van 13.00 tot 15.30 uur worden 5 Praktijk sessies gehouden, 
waarvan u er 3 kunt kiezen.

Vaksessie Onder leiding van

Deskundig bemesten
Hoe gaan we goed bemesten na het 
sleepvoet verbod? 
Met demo van machines!

Sjon de Leeuw - PPP-Agro Advies
Gerard Migchels - WUR

Simpel beweiden 
Wie wil dat niet?

Bert Philipsen - WUR
Wim Honkoop - PPP-Agro Advies

Grondwater op peil 
Peilgestuurde drainage op KTC Zegveld. 

Karel van Houwelingen - KTC Zegveld

Vakbekwaam voeren
Goed voeren en melken met een lager 
eiwit. 

Dirk van den Heuvel, De Samenwerking

Complexe Grasteelt
Hoe teel ik gras met kruiden?

Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut

Als u een plastic tas vol vers gras 
meeneemt van uw eigen bedrijf, 

krijgt u meteen een analyse 
mee naar huis!

Europees landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 

investeert in zijn platteland 

Polderkennis
Op Peil


