
Nederlandse Vereniging Voor Weide- en Voederbouw (NVWV) Opgericht in 1961 

 

De Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV) nodigt u uit voor een themadag 
op 3 december 2014 in het ZLTO-kantoor, Onderwijsboulevard 225, 5223 DE ‘s-Hertogenbosch. Tel. 
073 217 3000. 

 
Bereikbaarheid 
‘s-Hertogenbosch is met openbaar vervoer goed bereikbaar. Het ZLTO-kantoor aan de 
Onderwijsboulevard is ongeveer 10 minuten lopen van het NS-station. Komt u met de auto en 
gebruikt u navigatie houdt dan als navigatie-adres aan: Vlijmenseweg 1. Als u met de auto komt en 
bij uw aanmelding het kenteken van uw auto doorgeeft, wordt u bij het oprijden van het ZLTO-
parkeerterrein direct toegelaten.  

 

Optimale maïsteelt: 

management van teelt, bodem en vitaliteit 

 

Snijmaïs is het meest gebruikte voedergewas in Nederland en Vlaanderen. In 2015 stopt de 
melkquotering. Veel melkveebedrijven willen groeien. Dat vergt meer ruwvoer en ruwvoer van 
goede kwaliteit. Maïs is een zeer productief gewas maar er zijn in de praktijk grote verschillen in 
opbrengst. De randvoorwaarden bij de maïsteelt zijn veranderd. In Nederland door wijzigingen in de 
derogatie, de gebruiksnormen en het verbod op kunstmestfosfaat. In Vlaanderen zijn er discussies 
gaande over gras en maïsteelt in het MestActiePlan.  

Hoe produceer je optimaal maïs en wat zijn de grote uitdagingen in de maïsteelt? Welke rol speelt 
vruchtwisseling bij de teelt van maïs? Naast een juiste bemesting zijn gezonde gewassen een 
voorwaarde voor hoge opbrengsten en voederkwaliteit. Welke bedreigingen zijn er en wat zijn 
daarvoor de oplossingen? Wat betekenen de ontwikkelingen in de mechanisatie van de maïsteelt, 
voor bemesting, oogst en behoud van de bodemstructuur? Kortom er zijn veel factoren die van 
invloed zijn op een goede maïsproductie.  

Tijdens deze themadag willen we met u vanuit verschillende invalshoeken de problemen bespreken 
die bij de teelt van maïs optreden. Nog belangrijker is dat we met elkaar nadenken over de 
oplossingsrichtingen die beschikbaar zijn of zouden moeten komen. Hoe kunnen we daar nu al op 
anticiperen. Ook zullen we ingaan op de gevolgen van continuteelt en de onderlinge afhankelijkheid 
van problemen. Is er aanleiding voor een onderzoeksagenda maïs?  

De themadag bestaat uit inleidingen over een viertal thema’s en een aantal workshops waarin u aan 
de hand van stellingen over deze thema’s nader met elkaar in gesprek gaat. 

 

Programma 

• 10:00 uur Inloop, registratie, koffie 
• 10:30 uur Welkomstwoord door Jeroen Nolles, voorzitter van de NVWV 



Nederlandse Vereniging Voor Weide- en Voederbouw (NVWV) Opgericht in 1961 

 

Thema Optimale maïsteelt: management van teelt, bodem en vitaliteit 

Ochtend programma: kennis delen  
• 10:45 uur Introductie van het thema door dagvoorzitter: Wim Bussink, NMI, Wageningen 
• 11:00 uur Vruchtwisseling bij voedergewassen: een duurzame keuze. Joos Latré, Proefhoeve 

Bottelare UGent-HoGent, Gent 
• 11:30 uur Mechanisatie in de teelt van snijmaïs. Maurice Steinbusch, CUMELA Nederland, 

Nijkerk 
• 12:00 uur Bodemkwaliteit, bemesting en maïsteelt. Jaap Schroder, PRI-WUR, Wageningen 
• 12.30 uur Ziekten, plagen en stress in de maïsteelt. Brigitte Kroonen-Backbier, PPO-WUR, 

Vredepeel 
 

• 13:00 uur Lunchpauze: kennissen ontmoeten 
 

Middag programma: kennis uitwisselen  
Het middag programma staat onder leiding van Jeroen Nolles, Voorzitter NVWV, CAH Vilentum, 
Dronten 

• 14:00 uur Workshops. Discussie in kleine groepen over problemen en oplossingen in de 
maïsteelt aan de hand van stellingen. 

• 15:00 uur Terugkoppeling uit de groepen en plenaire discussie over oplossingsrichtingen en 
hoe daarop te anticiperen voor de toekomst van de snijmaïsteelt in Nederland en 
Vlaanderen. 

• 15:30 uur Afsluiting  
• 15:45 uur Einde van bijeenkomst 
 

 

Aanmelding voor deze dag 

In verband met de catering en andere voorbereidingen verzoeken wij u uiterlijk 26 november 2014 
aan te melden via de e-mail: hein.korevaar@wur.nl. Graag daarbij vermelden: 

• uw naam, organisatie, adres 
• uw e-mailadres  
• of u lid bent van de NVWV  
• of u gebruik wilt maken van de lunch en daarbij zo nodig ook doorgeven van dieetwensen 
• kenteken van de auto waarmee u komt, zodat bij het oprijden van het parkeerterrein het 

speedgate direct opent.  
 

De kosten voor deze dag bedragen voor leden van de NVWV € 20,00 en voor niet-leden € 35,00. 
Graag dit bedrag gepast ter plekke contant betalen.  

 

Mocht u, na aanmelding, onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, geef dit dan uiterlijk op zondag 
30 november door aan hein.korevaar@wur.nl. Meldt u zich niet tijdig af, dan brengen we u alsnog 
bovengenoemd bedrag in rekening omdat ook de NVWV de kosten voor de catering etc. 
doorberekend krijgt. 
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