Nieuws, wetenswaardigheden en tips

Tien tips voor
samenwerking

TIPS

Organische stof, bemesting,
onkruidbestrijding en
verwachtingen over en weer:
duidelijke afspraken kunnen
samenwerking tussen
melkveehouders en akkerbouwers
een stuk makkelijker maken. De afgelopen jaren is in
het project ‘Samenwerking akkerbouw en
melkveehouderij’ gekeken wát de belangrijkste tips of
aandachtspunten zijn voor boeren die samenwerken.
Giske Warringa is projectleider van dit project en werkt
als melkveehouder zelf ook samen met een
akkerbouwer. Ze geeft aan dat een perfecte manier van
samenwerken niet van de ene op de andere dag
geregeld is. Maar hoe pakken zij thuis zélf deze tips
aan?
Lees meer

Kringlooplandbouw:
praktische ervaringen
rond bodem en
veevoeding
In het project Kringlooptoppers
Noord Nederland’ is de afgelopen
jaren gekeken naar de belangrijkste
hoofdlijnen in de
kringlooplandbouw. Deze
ervaringen willen zij met u als boer
delen. Om de avond compleet te maken staan er twee
vooraanstaande adviseurs over kringlooplandbouw op
het programma. Coen ter Berg en Hans Dirksen
vertellen u meer over bodem en veevoeding. Komt u
ook? Want zoals al gesteld wordt in de uitnodiging:
‘Kringlooplandbouw is hot! Doe daar nog een
stikstofcrisis bij en er is ineens enorme behoefte aan
tips en handvatten om te voldoen aan alle eisen die
gesteld worden. Deze onrust is jammer, want wij
denken dat de hoofdlijnen van goede bedrijfsvoering de
afgelopen 10-tallen jaren eigenlijk niet zijn veranderd.’
Lees meer

Cursus: van bodemkennis naar
bodemkunde: praktijkgerichte en
speciaal voor melkveehouders
Doe mee aan de bodem APK voor
Analyse, Planvorming en
Kwaliteitsverbetering
Kijk ook eens bij de cursussen
natuurboeren en natuurlijk
graslandbeheer
Handige brochure over
energiebesparing in de stal
We verzamelen voor u per
thema, informatie over cursussen,
werkgroepen en andere
initiatieven. De pagina wordt
steeds verder gevuld dus kijk
geregeld voor nieuwe inspiratie!

Goed bodemleven vereist
maatwerk en regelmatige
voeding
Bodembeestjes en schimmels maken
mineralen beschikbaar, ze transporteren
het naar de wortels én ze zorgen voor
beluchting van de grond. Goede
bodemstructuur en bodemleven zijn de
basis voor kringlooplandbouw en dat zie je
vooral in droge en natte perioden sterk
terug. Een goede reden om dieper de
grond in te duiken met bodemadviseur
Coen ter Berg.

Lees meer
AGENDA
Datum Activiteit
14-01- Thema-avond
2020
Kringlooplandbouw:
praktische ervaringen rond
bodem en veevoeding
16-01- Kennisdag Beter
2020
Bodembeheer: Laat je
inspireren door de nieuwste
inzichten voor beter
bodembeheer.
04-02- Praat mee over het GLB.
2020
Kom samen met sector- en
regiogenoten tot een lijst
duurzaamheidsmaatregelen
voor jouw sector in het
nieuwe GLB.

Katerberg ruilt mest
voor krachtvoer
Melkveehouder Reind Katerberg uit Diphoorn werkt al
sinds jaar en dag samen met enkele akkerbouwers.
Jaarlijks spreken zij het gezamenlijke bouwplan door en
in ruil voor mest krijgt hij losse krachtvoercomponenten.
Zo haalt hij zijn krachtvoerbehoefte voor het overgrote
deel uit de regio en mengt dat in de voermengwagen:
‘Het rantsoen is een grotendeels regionaal stamppotje’

IJzeren bouwplan of
niet?
Vier duo’s samenwerkende boeren,
twee gemengde bedrijven, een
wetenschapper, een akkerbouwadviseur en een paar kannen koffie.
Het klinkt als een mop maar is toch
vooral het begin van een goede
discussie. Een discussiebijeenkomst zoals ú ze ook kan
organiseren. Presentaties van Albert Wolfs (HLB) en
Koen Klompe (WUR) over ‘Aaltjes in combinatie met
groenbemesters’ (Albert) en ‘Een ijzeren bouwplan’
(Koen) zetten de toon voor een stevige discussie met
bijzondere inzichten.

Lees meer

Subsidieregeling voor
jonge boeren
Ben je boer, jonger dan 40 en wil je verduurzamen?
Samen met de EU biedt de provincie Drenthe jonge
landbouwers financiële hulp bij het verduurzamen van
hun bedrijf. Aanvragen van deze JOLA-subsidie kan t/m 7
februari via de website van RVO.

Lees meer
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