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Grote open dag op Den Eelder
Microvergister draagt bij aan totaalconcept op melkvee- en zuivelbedrijf
Sinds december 2012 draait de Microferm op het melkvee- en zuivelbedrijf van de familie van der Schans in
Well. Zij hebben bewust gekozen om een mestvergister te plaatsen op hun bedrijf. Zij melken vijfhonderd
koeien en verwerken alle melk tot zuivelproducten, die zij rechtstreeks leveren aan supermarkten, restaurants
en winkels. De mestvergister maakt de cirkel rond. De mest van het bedrijf gaat in de vergister en moet op den
duur voor voldoende warmte en energie zorgen om de productie binnen de zuiveltak volledig van energie te
voorzien. ‘’Wij gaan voor een totaalconcept’’, zegt Ernst van de Schans. Hij is ook deelnemer aan het
praktijknetwerk: Microvergisters in de praktijk. Op 28 juni is de officiële opening voor genodigden.
Op zaterdag 29 juni zijn Boeren, Burgers en Buitenlui van harte welkom tussen 10.00 uur en 17.00 uur op:
Melkvee- en zuivelbedrijf Den Eelder
Molenachterdijk 3,
5325 KL in Well
U kunt dan de melkvee- en de zuiveltak en natuurlijk de microvergister bezichtigen. Voor de kinderen zijn er
leuke activiteiten. Daarnaast is er speciale stand vanuit het netwerk met informatie over de verschillende
typen microvergisters en de eerste resultaten vanuit het netwerk. Zoals informatie over de afzet van energie,
bemestingsproeven, een rekentool die de rentabiliteit van een microvergister berekent en nog veel meer.
Op een later tijdstip in dit jaar organiseert het netwerk: “Microvergisters in de praktijk’’ nog een drietal
specifieke themadagen over microvergisting in Dronten, Heerenveen en Hengelo (Gld.)
Voor meer informatie:
Giske van Es, DLV Rundvee Advies, procesbegeleider van het praktijknetwerk, mobiel: 06-51561560
Bijlage: Officiële uitnodiging Den Eelder
www.microvergisters.nl

www.deneelder.nl

www.verantwoordeveehouderij.nl
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