Routebeschrijving
Vanuit ‘s-Hertogenbosch:
Volg de A2 tot ’s-Hertogenbosch, neem vervolgens de A59 richting
Nijmegen. Neem afslag Oss-Oost naar de A50 richting de N329.
e
afslag op N324, vervolgens de
Neem op de rotonde de 2
e
e
1 afslag op de rotonde naar N277. Neem na 15 km de 3 afslag op de
rotonde naar De Quayweg, sla vervolgens rechtsaf naar de Schapendreef.
e
Daarna de 2 afslag rechts de Pionierstraat op.
Vanuit Roermond:
Volg de A73 richting Roermond/Nijmegen. Neem afslag N270 richting
e
e
Helmond. Neem vervolgens de 1 afslag naar N277. Neem na 15 km de 3
afslag op de rotonde naar De Quayweg, sla vervolgens rechtsaf naar de
e
Schapendreef. Daarna de 2 afslag rechts de Pionierstraat op.
Deelname:
U kunt zich tot 10 februari 2012 aanmelden via mail info@dlvdier.nl.
Vermeld hierbij uw naam en aantal deelnemers. Aan de deelname zijn geen
kosten verbonden. In verband met het bedrijfsbezoek geldt een maximum
aantal deelnemers van 80 personen. Bij overschrijden van het aantal
aanmelders leggen wij een reservelijst aan.
Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Mulder,
projectleider: j.mulder@dlv.nl 06 - 26 54 23 97.
Op www.verantwoordeveehouderij.nl project 17 (2011) en 22 (2010) kunt u
meer lezen over de achtergronden en de doelstellingen van de
praktijknetwerken.
Mede mogelijk gemaakt door:

Wanneer?
28 februari 2012
Hoe laat?
12.00 – 16.30 uur

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
“Europa investeert in zijn platteland”

Waar?
Café / Partycentrum
Buitenlust
Pionierstraat 1
5445 AC Landhorst

Thema
Het verduurzamen van melkvee is een belangrijk thema voor het dier,
de boer en voor hun leefomgeving. De praktijknetwerken ‘Hoe gaan
gezondheid melkkoe en N-efficiëntie samen?’ en ‘Melken voor
morgen II’ hebben praktische maatregelen opgeleverd die bijdragen
aan het verlengen van de levensduur van de koe. Welke maatregelen
kan ik op mijn bedrijf nemen om mijn veestapel te verduurzamen?
Wat zijn de ervaringen van collega-veehouders? Wat zijn de financiële
gevolgen? Tijdens deze themamiddag krijgt u antwoord op deze vragen
en nog veel meer.
Kennis delen door kennis uit te wisselen!

Programma
12.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en een broodje
12.30 uur: Levensduur koe verhogen levert geld op!
Hoge N- efficiënte helpt?
Spreker: Ton Derks, DLV
13.00 uur: Hoe voorspel je de weerbaarheid van melkkoeien?
Spreker: Jan Dortmans, DLV
13.20 uur: Rabobank en de duurzame melkveeveehouderij
Spreker: Martien Venhuizen, Rabobank
13.35 uur: Pauze
13.50 uur: Verduurzamen van melkvee, bekeken
vanuit Koesignalen ®
Spreker: Nico Vreeburg, Vetvice
14.45 uur: Vertrek naar Willy Baltussen te Landhorst
15.00 uur: Bedrijfsbezoek Willy Baltussen
De levensproductie van de afgevoerde dieren is in 5 jaar
met meer dan 10.000 kg gestegen naar 36.600 kg
(5.06 jaar).
Hoe heeft hij dat gerealiseerd?
Wat zijn de (financiële) gevolgen?
15.45 uur: Afsluiting onder het genot van een drankje
16.30 uur: Einde

