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Veel melkveehouders weten exact hoeveel melk hun koeien geven, maar 
niet hoe ze de ruwvoer van hun eigen gras-en maisland kunnen 
optimaliseren. Als loonwerker heeft u een belangrijke rol om veehouders te 
helpen meer rendement te halen uit hun ruwvoerteelt en precisielandbouw. 

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) wil graag samen met loonwerkers 
optrekken. Samen kunnen we melkveehouders inspireren en faciliteren om 
efficiënter met de mineralen op hun bedrijf om te gaan. Daarom organiseert VKNN in 
samenwerking met CUMELA op 22 januari 2019 een bijeenkomst voor loonwerkers 
over de samenwerking tussen veehouder en loonwerker. De bijeenkomst vindt plaats 
van 13 tot 16 uur op Dairy Campus in Leeuwarden. Op deze inspirerende locatie krijgt 
u handvatten aangereikt hoe u uw rol als loonwerkers kunt vormgeven in de 
mineralenkringloop en precisielandbouw. Aansluitend wordt een rondleiding 
aangeboden die inzoomt op een uitgebalanceerde rantsoensamenstelling. 

UITNODIGING

UITNODIGING LOONWERKERS

Samenwerking veehouder en loonwerker
Meer rendement uit ruwvoerteelt en precisielandbouw

Datum: 22 januari 2019
Locatie: Dairy Campus Leeuwarden
Aanmelden: Via de website, graag voor 16 januari

https://www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl/uitnodiging-loonwerkersbijeenkomst/


Eiwit van eigen land
Bert Philipsen, onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research, informeert u tijdens deze 

loonwerkersbijeenkomst over alle ins en outs van eiwitteelt van eigen grond. Ook het 

optimaliseren van mineralenbenutting en het voorkomen van verliezen komen aan bod. 

Welke bijdrage kunt u als loonwerker leveren als het gaat om het optimaliseren van 

ruwvoerteelt en weidegang? En weet u wat sensoren en precisielandbouw betekenen voor de 

oogst en planning? Gerben Zijlstra, beleidsmedewerker bodem bij Cumela, geeft eveneens 

een korte toelichting op deze actuele thema’s. We hopen op een leerzame middag waar 

volop ruimte is voor een interactieve discussie met u en de andere aanwezige loonwerkers. 

Rondleiding Dairy Campus
Aansluitend bent u van harte welkom om deel te nemen aan een rondleiding op de Dairy

Campus. U wordt bijgepraat over het voedingsonderzoek waarbij de koeien worden 

gekoppeld aan een mengsel van ruwvoer en krachtvoer waardoor verschillende rantsoenen 

worden getest.

Programma
Datum: Dinsdag 22 januari 2019

Tijd: 13:00-15:00 spreker Bert Philipsen (Wageningen Livestock Research) en korte 

toelichting Gerben Zijlstra (Cumela)

15:00-16:00 rondleiding Dairy Campus, met nadruk op het voedingsonderzoek

Locatie: Leeuwarden, Dairy Campus, ruimte ‘cows’

Aanmelden
Wij bent van harte welkom bij deze loonwerkersbijeenkomst! U kunt zich aanmelden via: 

https://www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl/uitnodiging-loonwerkersbijeenkomst/

www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl
noordnederland@vruchtbarekringloop.nl

Volg ons op Twitter @Vkringloop en of Facebook: Vruchtbare Kringloop

https://www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl/uitnodiging-loonwerkersbijeenkomst/

