‘H e t r o e r m o e t o m !’
15e Innovatiedag
28 september 2016

Miljoen kg melk

10:00-15:30 uur

Extra melkproductie jan.-jun. 2016
ten opzichte van jan.-jun. 2015

Locatie: KTC Zegveld, Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld
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“We moeten ons echt zorgen
maken. Het nitraatcomité noemt
namelijk het overschrijden van het
fosfaatplafond, de stijgende melkproductie en de lage melkprijs in één zin.”

Ruud Huirne
Directeur Food & Agri Rabobank Nederland

Kees Romijn
Vakgroep LTO Melkveehouderij
Over belang fosfaatproductiebeperking
in relatie tot nieuwe derogatie

“De Nederlander betaalt gemiddeld
0,80 eurocent voor een pak melk.
Dat is minder dan voor een fles bronwater. Hoe ethisch is dat? Kan de boer dan
wel voldoen aan alle eisen die de maatschappij hem stelt qua dierenwelzijn, milieu
en klimaatdoelstellingen?”
Lijsttrekker Partij voor de Dieren
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“We kunnen niet vijf jaar
afwachten. Ook de melkveehouderij
is toe aan een sectorbreed toekomstplan voor het verdienmodel, het fosfaatprobleem
en doorontwikkeling van bedrijven.”

Marianne Thieme
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“Het is wat het is.
De knoop is doorgehakt,
de koek is op … wij stoppen
met onze boerderij.”

José Bongen-Hartemink
samen met haar man Herman
Melkveehoudster

Maximaliseren of optimaliseren?

Niet de mazen opzoeken, maar uw grenzen verleggen: Wij geloven dat de toekomst
van uw bedrijf niet ligt in maximalisatie, maar in optimalisatie. Dus niet méér, maar
beter! Op de 15e Innovatiedag ‘Het roer moet om!’ willen we u graag inspireren
hoe het anders kan.

Ochtendprogramma (aanvang 10.00 uur)
U heeft momenteel te maken met lage prijzen, waar u en uw collega’s weinig tot geen vat op hebben. Daarom richten we ons in Nederland al jaren op de kostprijs als middel om van de bulkmarkt
te kunnen leven. De vraag is nu: wordt de Nederlandse kostprijs laag genoeg om te overleven?
Twee goed ingevoerde sprekers gaan aan de hand van feiten de vaste paden en denkpatronen in
de melkveehouderij aan de tand voelen: waar moet het heen, recht zo die gaat, of moet het roer om?
U krijgt inzicht in de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere landen en mag zelf
de conclusie voor uw bedrijf trekken op de vraag: Moet het roer echt om?

Inspiratieworkshops in de middag
Het roer om, maar hoe dan? In de middag willen we u in vier workshops graag inspireren hoe u
het anders kunt aanpakken. Deze workshops hebben enerzijds als doel de kostprijs een stuk verder te verlagen door het echt over een andere boeg te gooien. Van maximalisatie naar optima
lisatie! Verder zijn er inspiratieworkshops die u helpen de bulkmarkt te ontwijken en andere verdien
modellen op uw bedrijf te overwegen, zoals biomassateelt.

Aanmelden
Heroverweegt u ook een nieuwe koers voor uw bedrijf? Kom dan naar deze Innovatiedag ‘Het roer
moet om!’, deze dag is kosteloos. Alleen voor de lunch vragen we een vergoeding van € 10 per
persoon. Opgave vooraf is gewenst, doe dit bij t.verhoeff@ppp-agro.nl onder vermelding van
naam, adres, postcode, woonplaats en aantal personen.

We zien u graag op woensdag 28 september!
Team PPP-Agro Advies, KTC, VIC Zegveld, en Wageningen UR Livestock Research
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